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

RADY MIASTA GDYNI

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

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

Na podstawie 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.1)), w związku 
z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2013 r. Nr 
595 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/843/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia zadań, 
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MRMG 
z 2014r. poz. 52), zmienionej uchwałą Nr XLV/926/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014r. (MRMG 
z 2014r. poz 136), w załączniku nr 1 pt. „Podział środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej”, w tabeli wiersze oznaczone liczbą porządkową 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 otrzymują 
brzmienie:

„
Lp Zadania na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych

Klasyfikacja
w grupie 
wydatki

Wykonanie
w 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 15.300,00

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

1.

-na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez 
jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych §2450 10.179,00 15.300,00
Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 
art. 26e 269.999,00 487.000,00
- na dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych 
przez jednostki sektora finansów publicznych §6260 0,00 0,00

2.

- na dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych 
przez jednostki niezaliczane do sektora finansów 
publicznych

§6270 269.999,00 487.000,00

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 466.000,00 347.700,00
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze- art. 35a, 
ust.1, pkt.7, ppkt. c w tym: 427,100,00 616.902,09

7.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna
-na transfery ludności- różne wydatki na rzecz 
indywidualnych osób niepełnosprawnych §3030 92.000,00 100.000,00

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, 
z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446 i 1645. oraz z 2014r. poz. 598, 877 i 1457

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.645 oraz z 2014r., poz. 379 i 1072
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Osoby dorosłe niepełnosprawne
-na transfery ludności- różne wydatki na rzecz 
indywidualnych osób niepełnosprawnych §3030 335.100,00 516.902,09
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych- art. 35a, ust.1, 
pkt.7, ppkt. a w tym: 122.900,00 129.136,42
Dzieci i młodzież niepełnosprawna
-na transfery ludności- różne wydatki na rzecz 
indywidualnych osób niepełnosprawnych §3030 93.683,00 99.136,42

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: 209.876,00 204.034,20
Dzieci i młodzież niepełnosprawna
-na transfery ludności- różne wydatki na rzecz 
indywidualnych osób niepełnosprawnych §3030 93.683,00 46.684,20

9.

Osoby dorosłe niepełnosprawne
-na transfery ludności- różne wydatki na rzecz 
indywidualnych osób niepełnosprawnych §3030 159.922,00 157.350,00
Dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii 
zajęciowej- art. 35a, ust.1, pkt. 8 1.967.634,00 1.968.345,29
-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 0,00 477,29

”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Żmuda-Trzebiatowski
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Miasta Gdyni w formie uchwały określa zadania, na które 
przeznacza środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W celu wydatkowania 
w pełnej wysokości środków PFRON przypadających na realizację zadań w 2014 roku oraz planowanym 
rozszerzeniem WTZ o 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały 
w związku z koniecznością przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej.

W ramach rehabilitacji zawodowej przeniesienia dotyczą środków z działu zatrudnienie pracownika 
pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, do działu dotyczącego podjęcia działalności 
gospodarczej przez osoby niepełnosprawne tj. z wiersza 1 załącznika § 2450- „Zatrudnienie pracownika 
pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności niemożliwych lub trudnych do 
samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy” w wysokości 
1.700,00 zł. do wiersza 3 załącznika § 3030 - „Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej” oraz przeniesienie środków z działu wyposażenie stanowisk pracy 
przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, do działu dotyczącego podjęcia działalności 
gospodarczej przez osoby niepełnosprawne tj: z wiersza 2 załącznika § 6270 - „Wyposażenie stanowiska pracy 
osoby niepełnosprawnej” w wysokości 16.000,00 zł., do wiersza 3 załącznika § 3030 - „Środki na podjęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej”.

W kolumnie projekt na 2014r.:

1)w wierszu 1 załącznika w miejsce kwoty - 17.000,00 zł. będzie kwota 15.300,00 zł.

2) w wierszu 2 załącznika w miejsce kwoty - 503.000,00 zł. będzie kwota 487.000,00 zł.

3) w wierszu 3 załącznika w miejsce kwoty - 330.000,00 zł. będzie kwota 347.700,00 zł.

W ramach rehabilitacji społecznej przeniesienia dotyczą środków z działu dofinansowanie 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, do działu 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i do działu dofinansowania kosztów WTZ tj. z wiersza 
8 załącznika § 3030- „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych- dzieci i młodzież niepełnosprawna” w wysokości 863,58 zł. do wiersza 7 załącznika § 3030- 
„Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze-osoby 
dorosłe niepełnosprawne” w wysokości 386,29 zł. i do działu §2450 „Dofinansowania kosztów działania 
warsztatów terapii zajęciowej- dofinansowanie utworzenia nowych miejsc w WTZ” w wysokości 477,29 zł. 
oraz przeniesienie środków z działu dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, do działu 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny tj. z wiersza 9 załącznika § 3030- „Dofinansowanie 
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych- osoby dorosłe niepełnosprawne” w wysokości 2.650,00 zł. i z wiersza 
9 załącznika § 3030- „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych- dzieci i młodzież 
niepełnosprawna” w wysokości 3.315,80 zł. do wiersza 7 załącznika § 3030- „Dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze-osoby dorosłe niepełnosprawne”.

W kolumnie projekt na 2014r.:

1)w wierszu 7 załącznika w miejsce kwoty - 610.550,00 zł. będzie kwota 616.902,09 zł.

w tym: osoby dorosłe w miejsce kwoty- 510 550,00 zł. będzie kwota 516.902,09 zł.

2) w wierszu 8 załącznika w miejsce kwoty - 130.000,00 zł. będzie kwota 129.136,42 zł.

w tym: dzieci i młodzież w miejsce kwoty- 100.000,00 zł. będzie kwota 99.136,42 zł.

3) w wierszu 9 załącznika w miejsce kwoty - 210.000,00 zł. będzie kwota 204.034,20 zł.

w tym: dzieci i młodzież w miejsce kwoty- 50.000,00 zł. będzie kwota 46.684,20 zł.

osoby dorosłe w miejsce kwoty- 160.000,00 zł. będzie kwota 157.350,00 zł.

4)w wierszu 11 załącznika w miejsce kwoty 1.967.868,00 zł. będzie kwota1.968.345,29
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w tym: na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc w WTZ w miejsce kwoty 0,00 zł.

będzie kwota 477,29 zł.

Proponowane przesunięcie środków PFRON jest podyktowane wydatkowaniem tych środków w pełnej 
wysokości w 2014r.

MGC.8412.1.2014
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