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Projekt Uchwały 

UCHWAŁA NR 	  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 	  

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań  i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 511, Dz. U. z 2017 r. poz. 2494, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1076, poz. 1925, 
poz. 2192, poz. 2354, Dz. U. z 2019 r. poz. 730) oraz art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
511) 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

Zmienia się  Uchwałę  Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań  i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok 
w ten sposób, iż  nowy podział  środków PFRON określa załącznik do 
niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr 	  
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 	  

Powiat Piotrków Trybunalski 

OKREŚLENIE ZADAŃ  I PODZIAŁ  ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU 
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI 

ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2019 ROK 

Wyszczególnienie 
Dotych-
czasowy 
Pian na 

2019 rok 

Propozycja 
zmian 

Plan na 
2019 rok 

po zmianie 

2 3 4 

REHABILITACJA ZAWODOWA 

Przyznawanie 	osobom 	niepełnosprawnym 
jednorazowych 	środków 	na 	podjęcie 	działalności 
gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności 
w formie spółdzielni socjalnej (art. 12a) 

40.000 - 20.000 20.000 

Zwrot 	kosztów 	poniesionych 	przez 	pracodawcę  
w związku z wyposażeniem stanowisk pracy dla osób 
niepełnosprawnych (art. 26e) 

60.000 60.000 

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy 
dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 
niepozostających w zatrudnieniu (art. 11) 

44.300 + 20.000 64.300 

RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA 144.300 144.300 

REHABILITACJA SPOŁECZNA 

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 459.948 459.948 

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii 
zajęciowej 

1.690.620 1.690.620 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 81.839 81.839 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 6.020 6.020 
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Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

510.000 510.000 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 77.200 77.200 

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych 
iw komunikowaniu się  

50.170 50.170 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub 
tłumacza-przewodnika 

2.910 2.910 

RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA 2.878.707 2.878.707 

OGÓŁEM REHABILITACJA ZAWODOWA 
I SPOŁECZNA 

3.023.007 3.023.007 

Piotrków Trybunalski, 09.05.2019r. 
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Uzasadnienie 
do projektu uchwały Rady Miasta 

W roku bieżącym kwota ogółem środków PFRON przyznana dla powiatu Piotrków 
Trybunalski na realizację  zadań  określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia I997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 
z późn. zm.) wynosi 3.023.007 zł. Z uwagi na duże zainteresowanie osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu uczestnictwem w stażach w miejscu 
pracy oraz szkoleniach, finansowanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
a jednocześnie brakiem złożonych wniosków osób ubiegających się  o środki na podjęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej 
(art. 12a) - pismem z dnia 02.05.2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim 
zaproponował  wprowadzenie następujących zmian w dotychczasowym podziale środków 
PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej: 

zmniejszenie o kwotę  20.000 zł  środków przeznaczonych na przyznawanie osobom 
niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej 
albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej (po zmianie limit będzie wynosił  
20.000 zł), 
zwiększenie o kwotę  20.000 zł  środków przeznaczonych na zwrot wydatków na instrumenty 
i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających 
w zatrudnieniu (po zmianie limit będzie wynosił  64.300 zł). 

Po wprowadzeniu opisanych zmian kwota ogółem przeznaczona na rehabilitację  zawodową  nie 
ulegnie zmianie i wynosić  będzie 144.300 zł, również  kwota przeznaczona na rehabilitację  
społeczną  nie ulegnie zmianie i wynosić  będzie 2.878.707 zł. 
Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego pozytywnie zaopiniowała zmianę  podziału środków PFRON na 
posiedzeniu w dniu 09 maja 2019r. 

Piotrków Trybunalski, 09.05.201 9r. 
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