
UCHWAŁA NR ....................
GMINY MIASTA GDYNI

z dnia .................... 2013 r.

Gminy Miasta Gdyni 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 595 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 (tj. Dz. U. 2011r. Nr 127, 
poz. 721 z późn. zm.2)), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/597/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia zadań, na 
które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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 życie z dniem podjęcia. 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 

1707, z 2012r. Dz. U. Nr 986 i 1456 oraz z 2013r. Dz. U. Nr 73 i 675.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Gminy Miasta Gdyni 

z dnia....................2013 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

Klasyfikacj
a w grupie 

wydatki

Wykonan
ie 

w 2012r.

Projekt 
na 2013r.

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

 8.852,00 11.000,00

- na dofinansowania zadań bieżących realizowanych przez jednostki 
sektora finansów publicznych §2440 0,00 0,00

1. 

- na dofinansowania zadań bieżących realizowanych przez jednostki 
niezaliczane do sektora  finansów publicznych §2450 8.852,00 11.000,00

Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – art. 26e  284.041,00 270.000,00
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 284.041,00 270.000,00

3. 

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 

§3030 914.716,00 469.000,00

Zwrot kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych 
organizowanych przez pracodawcę - art. 41  0,00 0,00

- na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki 
sektora finansów publicznych §2440 0,00 0,004. 

- na dofinansowanie zadań bieżących 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 69.715,00 40.000,00

6. 
Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych – art.38 i 40 
- transfery na rzecz ludności – różne 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: 

 482.816,00 427.100,00

Dzieci i młodzież niepełnosprawna 
-na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób 
niepełnosprawnych 

§3030 122.816,00 92.000,007. 

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

§3030 360.000,00 335.100,00
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Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35a, ust.1, pkt.7, ppkt a 
w tym: 

 420.546,00 122.900,00

Dzieci i młodzież niepełnosprawna 
-na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób 
niepełnosprawnych 

§3030 110.546,00 93.683,008. 

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

§3030 310.000,00 29.217,00

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: 

 289.410,0
0 210.000,00

Dzieci i młodzież niepełnosprawna 
-na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób 
niepełnosprawnych 

§3030 46.101,00 50.000,009. 

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

§3030 243.309,00 160.000,00

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej – art. 35a, ust. 4 
w tym: 

 5.512,00 0,00

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

10. 

Osoby dorosłe niepełnosprawne §6270 5.512,00 0,00
Dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 
art.35a, ust.1, pkt.8  1.967.478,

00
1.967.868,

00
-na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki 
niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach zobowiązań §2450 1.967.478,

00 
1.967.868,

0011. 
- na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc w WTZ oraz zadań 
bieżących 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 ust.4 §2450 455.541,00 174.624,00

 Razem:  4.898.62
7,00

3.692.49
2,00
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UZASADNIENIE

W celu wydatkowania w pełnej wysokości środków PFRON przypadających na realizację zadań w 2013

roku niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały w związku z koniecznością przeniesienia środków finansowych

pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej.

Z zakresu rehabilitacji społecznej przeniesienie dotyczy środków:

1) pozycja 7 § 3030 załącznika tj.:

z art. 35a, ust.1, pkt 7, ppkt c dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze

z przeznaczeniemna dzieci i młodzież niepełnosprawną 18.000,00 zł;

do pozycji 7 § 3030 załącznika tj.:

z art. 35a, ust.1, pkt 7, ppkt c dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze

z przeznaczeniemna osoby dorosłe niepełnosprawne 18.000,00 zł;

2) z pozycji 8 § 3030 załącznika tj.:

z art. 35a, ust.1, pk7, ppkt adofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w

turnusach rehabilitacyjnych

z przeznaczeniemna dzieci i młodzież niepełnosprawną 16.317,00 zł;

do pozycji 7 § 3030 załącznika tj.:

z art. 35a, ust.1, pkt 7, ppkt c dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze

z przeznaczeniemna osoby dorosłe niepełnosprawne 16.317,00 zł;

3) z pozycji 8 § 3030 załącznika tj.:

z art. 35a, ust.1, pk7, ppkt adofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w

turnusach rehabilitacyjnych

z przeznaczeniemna osoby dorosłe niepełnosprawne 783,00 zł;

do pozycji 7 § 3030 załącznika tj.:

z art. 35a, ust.1, pkt 7, ppkt c dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze

z przeznaczeniemna osoby dorosłe niepełnosprawne 783,00 zł.

W kolumnieprojekt na 2013r:

- w poz.7 załącznika ujęto kwotę 410.000,00 zł pozmianach 427.100,00 zł

w tym:

dzieci i młodzieżujętokwotę 110.000,00 zł po zmianach 92.000,00 zł

osoby dorosłeujęto kwotę 300.000,00 zł bez zmian 335.100,00 zł

- w poz.8 załącznika ujęto kwotę 140.000,00 zł pozmianach 122.900,00 zł

w tym:

dzieci i młodzieżujętokwotę 110.000,00 zł po zmianach 93.683,00 zł

osoby dorosłeujęto kwotę 30.000,00 zł po zmianach 29.217,00 zł

Proponowane przesunięcie środków jest podyktowane celem zabezpieczenia zwiększonych potrzeb w
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obrębie dofinansowań zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze dla osób dorosłych. Wynika to także mniejszej niż przewidywano liczby wniosków

złożonychw zakresie:

- dofinansowanieuczestnictwaw turnusach rehabilitacyjnychdla dzieci i młodzieży,

- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci

i młodzieży.

Ponadto kwota pozostała na dofinansowaniedo turnusurehabilitacyjnego dla osoby dorosłej jest zbyt niską

kwotą, w stosunku do kwot przyznawanychna dofinansowaniaw tym zakresie.
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