
UCHWAŁA NR LI/358/2022
RADY POWIATU KOLSKIEGO 

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2022 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 17 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z2022 r. poz. 528) w zw. żart. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 
1981 oraz z 2022 r. poz. 558) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§1 . 1. Ustala się zadania, na które przeznacza się środki finansowe z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2022 roku.

2. Wykaz zadań oraz wysokość środków finansowych z PFRON w 2022 roku stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
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UZASADNIENIE do

Uchwały Nr LI/358/2022

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2022 r.

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981 oraz z 2022 r. poz. 558) Rada 
Powiatu jest zobowiązana do określenia w formie uchwały zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

Plan finansowy na realizację zadań został sporządzony na podstawie analizy wykorzystania środków 
PFRON w roku ubiegłym a także na podstawie potrzeb zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne z terenu 
powiatu kolskiego. Duża liczba wniosków napływa systematycznie w zakresie dofinansowania do 
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 
W związku z powyższym zasadne staje się dofinansowanie tych zadań. Osoby, którym zlikwiduje się 
bariery będą mogły korzystać z tego udogodnienia często nawet do końca życia.

Konieczne jest również wydzielenie środków na dofinansowanie zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne przyznawane na podstawie 
odrębnych przepisów oraz sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych i osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. Są one niezbędne dla wielu osób niepełnosprawnych do codziennego 
funkcjonowania.

W ramach rehabilitacji zawodowej wydzielono środki na zwrot wydatków 
na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 
i niepozostających w zatrudnieniu zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez powiatowy urząd pracy.

W związku z powyższym wywołanie przedmiotowej uchwały jest konieczne 
i uzasadnione. Jednocześnie informujemy, że w miarę napływu wniosków wskazujących określone potrzeby 
niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kolskiego a także aktualną sytuację epidemiczną może wystąpić 
konieczność zmiany przedstawionego planu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego

Marek

Id: FDCEA777-47DF-47F0-A69B-C6A3A0D6F39B. Podpisany Strona 1


