
UCHWAŁA NR XL/312/2022 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
poszczególne zadania w 2022r. 

Na podstawie art. 35 a ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981), 
w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim 
i powiatowym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1605, 1898, z 2022 r. poz. 3) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się przychody środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w wysokości 3.742.130,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 2. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 710.000,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

§ 3. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 2.987.130,00 zł na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 4. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 45.000,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej realizowane na zlecenie samorządu powiatu przez fundacje oraz organizacje 
pozarządowe zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/312/2022 

Rady Powiatu w Starachowicach 

z dnia 24 marca 2022 r. 

Dokonuje się podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej w 2022r. zgodnie z decyzją Zarządu PFRON.  

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwota: 3.742.130,00 zł 

w tym: 

dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35 a ust. 1 pkt 8 - kwota 
 1.927.680,00 zł 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/312/2022 

Rady Powiatu w Starachowicach 

z dnia 24 marca 2022 r. 

Dokonuje się podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
w wysokości 710.000,00 zł 

w tym: 

1. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej 
albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (art.12a) - kwota 400.000,00 zł 

2. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) - 
kwota 310.000,00 zł 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/312/2022 

Rady Powiatu w Starachowicach 

z dnia 24 marca 2022 r. 

Dokonuje się podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  
w wysokości 2.987.130,00 zł 

w tym: 

1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a  ust. 1 pkt 8) – 
kwota  2.313.691,00 zł 

w tym: 

-   środki według algorytmu – kwota 1.927.680,00 zł 

-  dodatkowe środki z puli przewidzianej na bieżącą realizację zadań – kwota  386.011,00 zł 

2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a) – kwota  200.000,00 zł 

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. c) – kwot 
291.439,00 zł 

4. Dofinansowanie likwidacji  barier  architektonicznych,  w  komunikowaniu  się i technicznych, 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d) – kwota 
160.000,00 zł            

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. 
b) – kwota 22.000,00 zł 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/312/2022 

Rady Powiatu w Starachowicach 

z dnia 24 marca 2022 r. 

Dokonuje się podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej w wysokości 45.000,00 zł 

w tym: 

1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane na zlecenie samorządu powiatu 
przez fundacje oraz organizacje pozarządowe (art. 36) - kwota 45.000,00 zł 
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Uzasadnienie 

Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Powiat 
Starachowicki otrzymał na 2022 rok środki finansowe w wysokości: 3.742.130,00 zł, w tym środki na 
dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej - kwota: 1.927.680,00 zł. 

Przyznane środki PFRON przeznacza się na zadania z zakresu: 

- rehabilitacji społecznej: 2.987.130,00 zł w tym na działalność warsztatów kwota: 2.313.691,00 zł 

- rehabilitacji zawodowej: 710.000,00 zł. 

Ponadto, na zadania zlecane przez samorząd Powiatu organizacjom pozarządowym w zakresie 
rehabilitacji i integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeznacza się 
kwotę: 45.000,00 zł. 

Wyżej wymienione zadania realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981), akty 
wykonawcze do ustawy oraz dodatkowe kryteria i regulaminy zatwierdzane zarządzeniem Starosty. 

Kwota wynikająca z obliczenia przeznaczona wg algorytmu na koszty działania wtz-u może być 
zwiększona ze środków przewidzianych na bieżącą realizację zadań, jednakże łączna wysokość środków 
Funduszu nie może przekroczyć 90% kosztów ogółem działalności warsztatu. 

Zatem decyzją Zarządu Powiatu kwota przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej 
w 2022 r. została zwiększona z 1.927.680,00 zł do wysokości: 2.313.691,00 zł, czyli o 386.011,00 zł, 
z podziałem na poszczególne warsztaty; 

- WTZ w Starachowicach: 133.390,00 zł 

- WTZ w Kałkowie - Godowie: 252.621,00 zł 

Zwiększenie kwoty środków przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie dwóch warsztatów terapii 
zajęciowej wynika z przedstawionych w preliminarzach kosztów działalności warsztatów. 

Proponowany podział środków finansowych PFRON uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach. 
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022r.,

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Dariusz Dąbrowski, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Marek Maciukajć,
Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz,
Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona

NIEOBECNI (4)
Przemysław Czaja, Joanna Główka, Maria Salwa, Izabela Wrona

Głosowanie zakończono w dniu: 24 marca 2022, o godz. 09:23
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