
UCHWAŁA NR LVIII/397/2022 
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LI/358/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2022 roku 
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 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, 5, 17 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 i 1700) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LI/358/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2022 roku 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 roku zmienia się brzmienie załącznika nr 1 określającego 
wykaz zadań oraz wysokość środków finansowych z PFRON w 2022 roku.

2. W ykaz zadań oraz wysokość środków finansowych z PFRON w 2022 roku, o których mowa w ust. 1, 
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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Załącznik nr 1 
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego 

Nr LVIII/397/2022 z dnia 29 września 2022r.

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022.

Zadania Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po 
zmianach

I. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku 
pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących 
pracy i niepozostających w zatrudnieniu art. 11.

12.000,00 zł - + 225,70 zł 12.225,70 zł

Razem rehabilitacja zawodowa 12.000,00 zl - + 225,70 zl 12.225,70 zl

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 
na podstawie odrębnych przepisów

495.000,00 zł - + 4.096,71 zł 499.096,71 zł

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny

38.780,00 zł - 68,25 zł - 38.711,75 zł

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny

dla osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą związaną z rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych

20.000,00 zł - - 20.000,00 zł

5.Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych, w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych

345.000,00 zł -561,16 zł - 344.438,84 zł

6.Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych

340.000,00 zł - 3.693,00 zł - 336.307,00 zł

7. Zobowiązania dotyczące dofinansowania 
kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej

2.048.160,00 zł - - 2.048.160,00 zł

Razem rehabilitacja społeczna 3.286.940,00 zl - 4.322,41 zl + 4.096,71 zl 3.286.714,30 zl

Razem środki dla powiatu na realizację zadań 
wynoszą 3.298.940,00 zl

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu polskiego
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UZASADNIENIE DO 
Uchwały Nr LVIII/397/2022 

Rady Powiatu Kolskiego 
z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LI/358/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2022 roku 
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.

Budżet na 2022 rok został ustalony na podstawie analizy wykorzystania środków PFRON w roku 
ubiegłym, a także po przeanalizowaniu potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców powiatu.

Zmiany w planie finansowym wynikają z rezygnacji oraz niewykorzystanych środków finansowych 
przeznaczonych na dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Wyżej wymienione przesunięcia wynikają również z brakującej kwoty w wysokości 225,70 złotych na 
zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 
i niepozostających w zatrudnieniu (z art. tłustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981 oraz z 2022 r. 
poz. 558 i 1700) realizowane przez powiatowy urząd pracy.

Konieczne jest również wydzielenie dodatkowych środków na dofinansowanie zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne przyznawane na podstawie 
odrębnych przepisów. Są one niezbędne dla wielu osób niepełnosprawnych do codziennego 
funkcjonowania.

W miarę napływu wniosków wskazujących określone potrzeby może wystąpić dalsza konieczność 
zmiany przedstawionego planu.

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Powiatu Kolskiego
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