
UCHWAŁA NR XL/291/2023 

RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2023 r. 

w sprawie określenia wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Szamotulski w 2023 roku. 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 100 ze zm.) 

Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wykaz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Szamotulski w 2023 roku ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Radosław Łanoszka 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/291/2023 

Rady Powiatu Szamotulskiego 

z dnia 22 lutego 2023 r. 

Pozycja Nazwa zadania Kwota 
I. Rehabilitacja społeczna  
 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych 

300 000,00 

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

350 000,00 

 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych 85 000,00 

 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 

382 530,00 

 Dofinansowanie kosztów  tworzenia i działania warsztatów terapii 
zajęciowej 97 000,00  

 Razem 1 214 530,00 
II. Rehabilitacja zawodowa  

 Finansowanie  wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy określone 
w ustawie o promocji  w odniesieniu do osób niepełnosprawnych  
zarejestrowanych jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu  

100 000,00 

 Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowe dofinansowanie  
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie 
wkładu do spółdzielni socjalnej           

200 000,00 

 Razem 300 000,00 
Ogółem 
poz. I i 

II  
1  514 530 ,00 

III. Zobowiązania  

 Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów 
terapii zajęciowej 2 686 512,00 

Ogółem 
poz. I-III  

 
4 201 042,00 

 
 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Radosław Łanoszka 
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Uzasadnienie 

 
 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 24/2023 

dokonał podziału środków w planie finansowym PFRON na rok 2023, z przeznaczeniem 

na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu 

powiatowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2023, 

poz. 100 ze zm.). 

Podziału dokonano zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 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 (t.j. Dz. U. 2019, 

poz. 1605 ze zm.). Plan finansowy dla Powiatu Szamotulskiego na rok 2023 został określony 

na kwotę 4 201 042,00 zł. 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały określa wykaz zadań powiatu oraz wielkość środków 

przeznaczonych na ich realizację. Kwota 1 214 530,00 zł przeznaczona zostanie na zadania 

wymienione łącznie w poz. nr I załącznika, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Szamotułach. Kwota 300 000,00 zł wymieniona w poz. nr II wykorzystana będzie 

na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez Powiatowym Urząd Pracy 

w Szamotułach. Kwota wymieniona w poz. nr III, w wysokości 2 686 512,00 zł stanowi 

zobowiązanie wynikające z zawartych umów na dofinansowanie uczestnictwa 97 osób 

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Szamotulskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej 

prowadzonych przez: 

- Zgromadzenie Zakonne Rodziny Maryi w Szamotułach, 

- Gminę Duszniki, 

- Gminę Wronki. 
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Przyjęcie uchwały pozwoli Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowemu Urzędowi 

Pracy podjąć działania mające na celu udzielenie pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym 

w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały. 

    

Przewodniczący Rady 
 
 

Radosław Łanoszka  
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