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UCHWAŁA NR XXV/  / 2020 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 
z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020r. 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997  r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426, z późn. zm.) 
oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 511,  z późn. zm.) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala co następuje: 

§ 1.  
W załączniku do niniejszej uchwały określa się  zadania, na które przeznacza się środki przekazane 
Powiatowi Gnieźnieńskiemu przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2020r. 

§ 2.  
Upoważnia się Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego do przenoszenia środków finansowych PFRON 
między zadaniami określonymi w załączniku do niniejszej Uchwały. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Dariusz Pilak 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/  / 2020 

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Lp Nazwa zadania 
Planowane wykorzystanie środków  

na realizację zadań 
w 2020r. 

  
Przekazane środki – ogółem 3 531 554 

1. 
 Adaptacja lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie 

niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w 
zakładzie pracy art.26 ust 1 pkt 1b 

                              7 114 

2. Zwrot kosztów wyposażenia  stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej art. 26 e   73 000 

3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej 
lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12 a     25 992 

4. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania 
warsztatów terapii zajęciowej art.35 ust.1 pkt.8 1 947 120 

5. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych: 

 
400 000    

6. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze: 

·indywidualne osoby niepełnosprawne 
·osoby prawne, jednostki organizacyjne 

683 328 

7. 
Likwidacja barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych, 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
350 000 

8. 
 

 
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych 
45 000 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/  / 2020 

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu Gnieźnieńskiego w formie 
uchwały określa zadania, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi przez Prezesa 
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem 
informacji o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2020 roku na 
realizację zadań określonych we wspomnianej ustawie. 

Zadania oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w roku 2020 zostały 
określone w oparciu o analizę wysokości środków PFRON i rozeznanych potrzeb środowiska 
osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego 
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób. Wobec powyższego przyjęcie 
niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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