
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2014 r.

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. 
Dz. U. 2013 r. poz. 595 z późn. zm.1)) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 
127 poz. 721 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób         
Niepełnosprawnych w 2014 r. 

2.  Wykaz zadań, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 209 poz. 1243 i poz. 1244, Nr 291 poz. 1707, 

z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 73, poz. 675 i poz. 1645
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UZASADNIENIE

Gdynia jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadania te są finansowane ze środków PFRON, przekazywanych przez 
Prezesa Zarządu tego Funduszu w kwocie wynikającej z zastosowania algorytmu. Zgodnie z art. 35a w/w 
ustawy rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza się środki przyznawane na mocy 
art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

W piśmie Prezesa Zarządu PFRON nr WF/109w/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. została zawarta 
informacja o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających według algorytmu w 2014 r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Gmina Gdynia na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 r. otrzymała kwotę 
4.016.350 zł, która po odjęciu zobowiązania na finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej 
w wysokości 1.967.868 zł, wynosi 2.048.482 zł. 

Wysokość środków z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano na podstawie analizy realizacji 
zadań z roku ubiegłego oraz złożonych wniosków. 

W 2013 roku aneksowano jedną umowę z pracodawcą na kontynuację zatrudnienia dwóch pracowników 
pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy w zakresie czynności niemożliwych lub trudnych do 
samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. Wobec powyższego 
przedłuża się finansowanie tej formy pomocy na kolejny rok kalendarzowy. Dodatkowo został złożony przez 
pracodawcę nowy wniosek dla trzech osób niepełnosprawnych.  (poz. 1 załącznika). 

Od lat pracodawcy tworzą stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. W roku ubiegłym ze  środków 
PFRON wyposażono 10 stanowisk pracy dla 10 osób niepełnosprawnych. Na 2014 r. zaplanowano kwotę 
wyższą niż w roku ubiegłym z uwagi na duże zainteresowanie wśród pracodawców tą formą wsparcia.  (poz. 
2 załącznika). 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej pozwala osobom 
niepełnosprawnym na osiągnięcie samodzielności, zaradności oraz integrację z osobami zdrowymi. W 2013 r. 
przyznano dla 22 osób niepełnosprawnych środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej. W związku 
z dużym zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych tą formą pomocy na rok 2014 zaplanowano 
porównywalną wysokość środków PFRON na to zadanie (poz. 3 załącznika).

Powiatowy Urząd Pracy  w roku 2013 zaktywizował 10 osób niepełnosprawnych, które skorzystały 
z instrumentów rynku pracy m.in. ze staży, szkoleń związanych z nauką zawodu, przekwalifikowaniem lub 
podwyższeniem kwalifikacji (poz. 5 załącznika).

Na 2014 r. również zaplanowano środki PFRON z przeznaczeniem na instrumenty rynku pracy. 

W zakresie rehabilitacji społecznej  kwota środków została zaplanowana na podstawie realizacji zadań 
w latach ubiegłych, złożonych i niezrealizowanych wniosków z roku 2013 oraz informacji o łącznej kwocie 
środków przyznanej dla powiatu na 2014 rok. 

W odniesieniu do 2013 r. większe zapotrzebowanie na środki wynika z konieczności realizacji 
dofinansowań do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które 
nie zostały zrealizowane z powodu braku środków - deficyt wyniósł 210.730 zł. 

Środki na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zostaną rozdysponowane na: zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (poz. 7 załącznika), dofinansowanie do 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (poz. 8 załącznika), 
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (poz. 9 załącznika). 

Kwota 1.967.868,00 zł dotyczy dofinansowania kosztów działania 4 warsztatów terapii zajęciowej, które 
funkcjonują na terenie Gdyni i są prowadzone przez organizacje pozarządowe (poz. 11 załącznika).

W 2012 r. i 2013 r. ze środków PFRON przeznaczono kwoty na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. W 2014 r.  planuje się również 
przeznaczyć odpowiednią pulę środków na w/w zadania, szczególnie te, które są ważne dla niepełnosprawnych 
mieszkańców miasta Gdyni i członków ich rodzin (poz. 12 załącznika). 

PON. 8412.1.2014
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .............................. 
Rady Miasta Gdyni 

z dnia..............................2014 r. 

Podział środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

Lp. Zadania na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Klasyfika c ja w 
grupie wydatki

Wykonanie 
2013 r.

Projekt 
na 2014 r.

 Zatrudnienie pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 
w zakresie czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania przez 
pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy – art. 26d 

  
10.179,00 17.000,00

- na dofinansowania zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów 
publicznych §2440 0,00 0,00

1. 

- na dofinansowania zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora  
finansów publicznych §2450 10.179,00 17.000,00
 Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – art. 26e   269.999,00 423.000,002. 
- na dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów 
publicznych §6260 0,00 0,00

 - na dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki niezaliczane do 
sektora  finansów publicznych §6270 269.999,00 423.000,00

3. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej -art. 12a 
- na transfery na rzecz ludności – różne wydatki na rzecz indywidualnych osób 
niepełnosprawnych 

§3030

466.000,00 410.000,00
 Zwrot kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych organizowanych przez pracodawcę - 
art. 41   0,00 0,00
- na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów 
publicznych §2440 0,00 0,00

4. 

- na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora 
finansów publicznych §2450 0,00 0,00

5.  Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – art. 11 §3030 39.846,00 47.500,00

6. Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych – art. 38 i 40 
- transfery na rzecz ludności – różne wydatki na rzecz indywidualnych osób 
niepełnosprawnych 

§3030
0,00 0,00

7.  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze – art. 35a ust.1 pkt.7 ppkt c, w tym:   427.100,00 610.550,00

Id: E83080FA-63E5-4320-A4F3-3D2871CA8239. Przyjęty Strona 1



Dzieci i młodzież niepełnosprawna 
-na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych §3030 92.000,00 100.000,00
Osoby dorosłe niepełnosprawne 
-na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych §3030 335.100,00 510.550,00
 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych – art. 35a ust.1 pkt.7 ppkt a, w tym:   122.900,00 130.000,00
Dzieci i młodzież niepełnosprawna 
-na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych §3030 93.683,00 100.000,00

8. 

Osoby dorosłe niepełnosprawne 
-na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych §3030 29.217,00 30.000,00
 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art.35a ust.1 pkt 7 ppkt d, 
w tym: 

  
209.876,00 210.000,00

Dzieci i młodzież niepełnosprawna 
-na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych §3030 49.954,00 50.000,00

9. 

Osoby dorosłe niepełnosprawne 
- na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych §3030 159.922,00 160.000,00
 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – art. 35a ust. 4, w tym:   0,00 0,00
Dzieci i młodzież niepełnosprawna §6270 0,00 0,00

10. 

Osoby dorosłe niepełnosprawne §6270 0,00 0,00
 Dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – art. 35a ust.1 pkt.8   1.967.634,00 1.967.868,00
-na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora 
finansów publicznych w ramach zobowiązań §2450 1.967.634,00 1.967.868,00

11. 

- na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc w WTZ oraz zadań bieżących realizowanych 
przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach zobowiązań §2450

0,00 0,00
12.  Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym art. 36 ust.4 §2450 174.623,00 200.432,00 
 Razem:  3.688.157,00 4.016.350,00
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