UCHWAŁA NR VII/193/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 marca 2019 r.
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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( j.t Dz. U. z 2018r. poz. 511 ze.zm.1)) w związku z art.92
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( j.t Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.2))
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2019 r.
2. Wykaz zadań, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) zmiany

Dz.U z 2017r. poz.2494, Dz.U. z 2018r., poz. 1000, poz.1076, poz 1925,, poz.2192, poz.2354

2) zmiany

Dz.U. z 2018r. poz.1000, poz.1349, poz. 1432, poz.2500
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/193/19
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 marca 2019 r.
PODZIAŁ ŚRODKÓW PFRON NA ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Zadania na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Zatrudnienie pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
w zakresie czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania przez
pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy – 26d
- na dofinansowania zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów
publicznych
- na dofinansowania zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora
finansów publicznych
Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – art. 26e
- na dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów
publicznych
- na dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych
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
Zwrot kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych organizowanych przez pracodawcę
- art. 41
- na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki sektora finansów
publicznych
- na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora
finansów publicznych
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – art.11
Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych – art.38 i 40
- transfery na rzecz ludności – różne wydatki na rzecz indywidualnych osób
niepełnosprawnych
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Klasyfikacja
w grupie
wydatki

Wykonanie
w 2018 r.

Projekt
na 2019 r.
0,00

0.00

§2440

0,00

0,00

§2450

0,00

0,00

§6260

193.000,00
0,00

200.000,00
0,00

§6270

193.000,00

200.000,00

§3030

393.900,00

460.000,00

0,00

0,00

§2440

0,00

0,00

§2450

0,00

0,00

§3030

11.226,00

13.000,00

§3030

0,00

0,00
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze – art. 35a, ust.1, pkt.7, ppkt c w tym:
Dzieci i młodzież niepełnosprawna
-na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych
Osoby dorosłe niepełnosprawne
-na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych – art. 35a, ust.1, pkt.7, ppkt a w tym:
Dzieci i młodzież niepełnosprawna
-na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych
Osoby dorosłe niepełnosprawne
-na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych
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:
Dzieci i młodzież niepełnosprawna
-na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych
Osoby dorosłe niepełnosprawne
- na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – art. 35a, ust. 4 w tym:
Dzieci i młodzież niepełnosprawna
Osoby dorosłe niepełnosprawne
Dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – art. 35a, ust.1, pkt.8
-na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora
finansów publicznych w ramach zobowiązań
- na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc w WTZ oraz zadań bieżących realizowanych
przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach zobowiązań
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym art. 36 ust.2

Razem:
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649.630,00

550.000,00

§3030

133.808,00

100.000,00

§3030

515.822,00

450.000,00

166.724,00

160.000,00

§3030

127.326,00

120.000,00

§3030

39.398,00

40.000,00

264.148,00

286.901,00

§3030

26.450,00

25.000,00

§3030

237.698,00

261.901,00

0,00

0,00

§2450

0,00
0,00
2.282.510,00
2.282.510,00

0,00
0,00
2.455.848,00
2.455.848,00

§2450

0,00

0,00

§2450

289.146,00

329.205,00

4.250.284,00

4.454.954,00

§6270
§6270

Strona 2

UZASADNIENIE
Gdynia jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadania te są finansowane ze środków PFRON, które przekazywane są
przez Prezesa Zarządu tego Funduszu samorządom powiatowym w kwocie wynikającej z zastosowania
określonego algorytmu. Na podstawie art. 35a. ust. 3 w/w ustawy Rada Miasta Gdyni w formie uchwały
określa zadania , na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W piśmie Prezesa Zarządu PFRON nr DF.WSA.53.2019.w.IWR z dnia 11 lutego 2019r. została zawarta
informacja o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Powiat Gdynia na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku otrzymał kwotę
ogółem 4.454.954,00 zł., w tym środki na zobowiązania działalności warsztatów terapii zajęciowej
w wysokości 2.455.848,00 zł. Wysokość środków PFRON na bieżące zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2019 roku wynosi 1.999.106,00 zł., które proponuje się wydatkować w następujący
sposób.
Wysokość środków z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano na podstawie analizy realizacji
zadań z roku ubiegłego, złożonych wniosków oraz zainteresowania wśród osób niepełnosprawnych jak
i pracodawców planujących zatrudnić osoby niepełnosprawne.
Powiat Gdynia w ramach swoich zadań może przeznaczyć środki na zatrudnienie pracowników
pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy w zakresie czynności niemożliwych lub trudnych do
samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy, jednakże na rok
2019 nie zaplanowano środków PFRON na to zadanie ( poz. 1 załącznika ).
Od lat pracodawcy tworzą stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. W roku ubiegłym ze wsparcia
w ramach środków PFRON wyposażono 10 stanowisk pracy dla 10 osób niepełnosprawnych. Na 2019 rok
zaplanowano środki na realizację tego zadania na porównywalnym poziomie ( 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 2018 roku przyznano dla 15 osób niepełnosprawnych środki PFRON, w tym 14 osób przeznaczyło je na
podjęcie działalności gospodarczej, a 1 osoba wniosła wkład do spółdzielni socjalnej. W związku z dużym
zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych tą formą pomocy na rok 2019 zaplanowano także środki
PFRON na ten cel (poz. 3 załącznika ).
Powiat Gdynia w ramach swoich zadań ustawowych może zrefundować koszty szkolenia pracowników
niepełnoprawnych, jednakże na rok 2019 nie zaplanowano środków PFRON na to zadanie ( poz. 4 załącznika
).
Powiatowy Urząd Pracy w roku 2018 zaktywizował 2 osoby niepełnosprawne, które skorzystały
z instrumentów rynku pracy m. in. ze staży, szkoleń związanych z nauką zawodu. Na 2019 rok zaplanowano
również środki PFRON z przeznaczeniem na instrumenty rynku pracy ( poz. 5 załącznika ).
W zakresie rehabilitacji społecznej kwota środków została zaplanowana na podstawie realizacji zadań
z lat ubiegłych i złożonych wniosków w bieżącym roku oraz informacji o łącznej kwocie przyznanej dla
powiatu na 2019 r.
Duże zainteresowanie wśród osób niepełnosprawnych dotyczy dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, którym objęto w roku ubiegłym 819 osób
niepełnosprawnych ( w tym 89 dzieci ). Na rok 2019 również zaplanowano środki PFRON na to zadanie (
poz. 7 załącznika).
Niezmiennie od lat zainteresowaniem osób niepełnosprawnych cieszy się uczestnictwo w turnusach
rehabilitacyjnych, na które w roku ubiegłym wyjechało 157 osób niepełnosprawnych (w tym 124 dzieci). Na
rok 2019 zaplanowano środki PFRON na to zadanie na tym samym poziomie ( poz. 8 załącznika ).
Jednym z najważniejszych problemów dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych pozostają bariery
architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne. Środki finansowe PFRON nie są wystarczające na
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realizację wszystkich zadań
w ramach likwidacji barier funkcjonalnych. W związku z powyższym
przeważająca część budżetu jest przeznaczona na dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.
W 2018 roku zrealizowano 74 wnioski ( w tym: dla 13 dzieci ). W roku bieżącym również zaplanowano środki
PFRON na to zadanie ( poz. 9 załącznika ).
Powiat Gdynia w ramach swoich zadań może dofinansować zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jednakże na rok
2019 nie zaplanowano środków PFRON na to zadanie ( poz. 10 załącznika ).
Kwota 2..455.848,00 zł. ( 17.796,00 zł. roczny koszt pobytu 1 uczestnika warsztatu - 90% całkowitego
kosztu utrzymania ) jest zobowiązaniem PFRON dotyczącym dofinansowania kosztów działania 4 warsztatów
terapii zajęciowej ( 138 - łączna liczba uczestników), które funkcjonują na terenie Gdyni i są prowadzone przez
organizacje pozarządowe ( poz. 11 załącznika ).
Powiat Gdynia w roku 2018 po raz kolejny przeznaczył środki PFRON na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej zleconym fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. W 2019 roku
planuje się również przeznaczyć środki na kontynuację tych zadań, które okazały się szczególnie ważne dla
niepełnosprawnych mieszkańców miasta Gdyni i członków ich rodzin ( poz. 12 załącznika ).
MPC.8412.2.2019
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