
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.1)), w związku 
z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2013 r. Nr 
595 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/843/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia zadań, 
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MRMG 
z 2014r. poz. 52), w załączniku nr 1 pt. „Podział środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej”, w tabeli wiersze oznaczone liczbą porządkową 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„
 
Lp

 Zadania na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 Klasyfikacja
w grupie 
wydatki

 
Wykonanie
w 201 3 r.

 Projekt
na 201 4 r.

 Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 
art. 26e

 
269.999,00

 
503.000,00

 - na dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez 
jednostki sektora finansów publicznych

 §6260  0,00  0,00

 2.

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

 §6270  
269.999,00

 
503.000,00

 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  
466.000,00

 
330.000,00

”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, 
z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446 i 1645. oraz z 2014r. poz. 598 i 877.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.645 oraz z 2014r., poz. 379.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Miasta Gdyni w formie uchwały określa zadania, na które 
przeznacza środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z dużym zainteresowaniem pracodawców tworzeniem stanowisk pracy dla osób 
niepełnosprawnych, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały, celem przeniesienia środków finansowych 
pomiędzy zadaniami.

W ramach rehabilitacji zawodowej przeniesienie dotyczy środków z działu dotyczącego podjęcia 
działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, do działu wyposażenia stanowisk pracy przez 
pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne tj: z wiersza 3 załącznika § 3030 - „Środki na podjęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej” w wysokości 
80.000,00 zł., do wiersza 2 załącznika § 6270 - „Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej”.

W kolumnie projekt na 2014r.:

1) w wierszu 2 załącznika w miejsce kwoty - 423.000,00 zł, będzie kwota 503.000,00 zł;

2) w wierszu 3 załącznika w miejsce kwoty - 410.000,00 zł. będzie kwota 330.000,00 zł.

Proponowane przesunięcie środków, jest podyktowane koniecznością zabezpieczenia zwiększonych 
potrzeb pracodawców, tworzących stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

MGC.8412.1.2014
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