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Interpelacja Radnego 

Interpelacja z dnia 04.05.2020 r. 

Zgłoszona przez: Marlenę  Wężyk-Głowacką  

Tytuł  interpelacji: określenie zadań  i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
na 2020 rok 

W związku z wejściem w życie ustawy budżetowej, Zarząd Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął  uchwałę  w sprawie podziału środków finansowych 
Funduszu na 2020 rok na realizację  zadań  określonych w ustawie o rehabilitacji. Kwota ogółem 
przyznana dla Powiatu Piotrków Trybunalski wynosi 2.688.986 zł, w tym na dofinansowanie 
kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 1.742.160 zł. W ramach aktywnego 
samorządu 2020, w systemie SOW od 1 marca 2020 roku uruchomiony został  elektroniczny 
nabór dla wszystkich powiatów w Polsce (źródło: portal-sow.pfron.org.p1). 

W związku z powyższym zwracam się  z prośbą  wyjaśnienia, czy Powiat Piotrków Trybunalski 
otrzymał, zgodnie z art. 48 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, środki z funduszu, które winne być  
przekazane samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację  określonych zadań  lub 
rodzajów zadań? Jeżeli tak, to dlaczego występują  opóźnienia z uchwaleniem Uchwały Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia zadań  i podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych na 2020 rok? W poprzednich latach owe uchwały były procedowane na 
przełomie marca/kwietnia. Nadmienię, iż  w tym roku mimo epidemii koronawirusa, odbyły się  
sesje: 18.03.2020 r., 29.04.2020 r., a przed nami sesja nadzwyczajna, która ma się  odbyć  
06.05.2020 r. i na żadnej z nich wspomniana uchwała nie znalazła się  w programie obrad. 
Powyższa informacja jest szczególnie ważna dla osób ubiegających się  o: 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze — rozliczenie faktur za 2019 r. z pewnością  ulży finansowo osobom, 
które takiej pomocy wymagają  każdego roku. 

dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych — osoby ubiegające się  o turnus wpłacają  
zaliczkę. Informacja o przyznaniu środków pozwoli im podjąć  ostateczną  decyzję  
dotyczącą  wyjazdu, w przeciwnym razie zaliczka zostanie utracona jeżeli nie powiadomi 
się  ośrodka o wyjeździe z miesięcznym lub dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Powyższa 
informacja może wydawać się błaha, jednakże dla osób ubiegających się  
o dofinansowanie każda złotówka ma ogromne znaczenie. 
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