
UCHWAŁA NR XXV/543/12 
                  RADY  MIASTA GDYNI 
            z dnia     28 listopada 2012 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym         
(t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹ ), w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 
127,  poz. 721 z późn. zm.²), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 
§ 1 
1. W uchwale  Nr  XIX/377/12  Rady  Miasta  Gdyni  z  dnia  25  kwietnia    2012r. w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  
Osób  Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą Nr XXIV/498/2012 Rady Miasta Gdyni z dnia 
31 października 2012r. wprowadza się następujące zmiany: 
  
1)  Załącznik Nr 1 do uchwały określający podział środków PFRON na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej uzyskuje brzmienie określone jak w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 
§ 2 
  
W dalszym zakresie uchwała pozostaje bez zmian. 
    
§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 
 
§ 4 
 
Uchwała  wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
            
 
                                                                        Przewodniczący Rady Miasta Gdyni                                     
                                                                                           dr inŜ. Stanisław Szwabski                        
 
 
____________________________________ 
¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku  Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 
1055, z 2007 roku Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 92, poz. 753,         
Nr 157,  poz. 1241, z 2010 roku  Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,  z 2011 roku Nr 21, poz. 113, 
Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887.  
² Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 roku, Dz. U. Nr 171, poz.1016, Dz. U. Nr 209, poz. 
1243, poz. 1244, Dz. U. Nr 291, poz. 1707, z 2012 roku Nr 986. 



załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/543/12 
          RMG z dnia 28 listopada 2012 r. 

PODZIAŁ ŚRODKÓW PFRON NA ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ 
 
 
 
 
 
Lp. Zadania na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
Klasy-
fikacja

w 
grupie 
wyda-

tki 

Wykonanie  

w 2011 r. 

Projekt 

 na 2012 r. 

Zatrudnienie pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w 
zakresie czynności niemoŜliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania przez 
pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy – 26d 

 7.729,00 9.600,00 

- na dofinansowania zadań bieŜących realizowanych przez jednostki sektora finansów 
publicznych 

§2440 0,00 0,00 

1. 

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

§2450 7.729,00 9.600,00 

WyposaŜenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – art. 26e  144.000,00 314.042,00 2. 
 
 

 

- na dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora 
finansów publicznych 

§6260 0,00 0,00 

 
 

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

§6270 144.000,00 314.042,00 

3. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej -art. 12a 
- na transfery na rzecz ludności – róŜne wydatki na rzecz indywidualnych osób 
niepełnosprawnych  

§3030 611.500,00 1.011.996,00 



Zwrot kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych organizowanych przez 
pracodawcę - art. 41 

 0,00 0,00 

- na dofinansowanie zadań bieŜących realizowanych przez jednostki sektora finansów 
publicznych 

§2440 0,00 0,00 

4. 

- na dofinansowanie zadań bieŜących realizowanych przez jednostki niezaliczane do 
sektora finansów publicznych 

§2450 0,00 0,00 

5. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – art.11 

§3030  19.748,00 160.000,00 

6. Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych – art.38 i 40 
- transfery na rzecz ludności – róŜne wydatki na rzecz indywidualnych osób 
niepełnosprawnych 

§3030 0,00 0,00 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze – art. 35a, ust.1, pkt.7, ppkt c w tym: 

 267.443,00 482.816,00 
 

Dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna 
-na transfery ludności - róŜne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych                                  

§3030 65.677,00 122.816,00 

7. 

Osoby dorosłe niepełnosprawne 
-na transfery ludności - róŜne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych                                  

§3030 201.766,00 360.000,00 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych – art. 35a, ust.1, pkt.7, ppkt a         w tym: 

 293.486,00 420.984,00 

Dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna 
-na transfery ludności - róŜne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych                                  

§3030 108.545,00 110.984,00 

8. 

Osoby dorosłe niepełnosprawne 
-na transfery ludności - róŜne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych                                 

§3030 184.941,00 310.000,00 

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:  

 
264.683,00 

289.728,39 

Dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna 
-na transfery ludności - róŜne wydatki na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych                                 

§3030 29.835,00 
 

46.200,00 

9. 

Osoby dorosłe niepełnosprawne 
- na transfery ludności - róŜne wydatki na rzecz indywidualnych osób 
niepełnosprawnych                                  

§3030 234.848,00 
    

243.528,39 
 



Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – art. 35a, ust. 1, pkt. 7, pakt. c 
w tym: 

 0,00 5.511,61 

Dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna §6270 0,00 0,00 

10. 

Osoby dorosłe niepełnosprawne §6270 0,00 5.511,61 
Dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – art.35a, ust.1, pkt.8          

 
1.906.195,00 1.967.868,00 

-na dofinansowanie zadań bieŜących realizowanych przez jednostki niezaliczane do 
sektora finansów publicznych w ramach zobowiązań 

§2450 1.906.195,00 1.967.868,00 

11. 

- na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc w WTZ oraz zadań bieŜących 
realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach 
zobowiązań 

 
§2450 

 
0,00 

 
0,00 

12. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym art.36 

 
§2450 

 
0,00 

                          
456.000,00 

 Razem:  3.514.784,00 5.118.546,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


