
UCHWAŁA NR L/304/2022 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które 

finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2023 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573 z późn.zm.), 

w związku z §7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie 

algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1605 

z późn. zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  Określa się zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które 

finansowane będą z zaliczki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w roku 2023, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Zdzisław Szmytkowski 



Uzasadnienie do uchwały nr L/304/2022 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 

29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku, w sprawie algorytmu 

przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1605 z późn. zm.), Zarząd Funduszu przekazuje informację o wysokości środków 

Funduszu określonych algorytmem przypadających dla danego powiatu w terminie 30 dni od 

dnia złożenia sprawozdania rzeczowo-finansowego za IV kwartał roku poprzedniego, nie 

wcześniej jednak niż przed opublikowaniem ustawy budżetowej za dany rok. W poprzednich 

latach powiaty otrzymywały takie informacje w miesiącach luty-marzec. Do tego czasu 

Prezes Zarządu PFRON przekazuje samorządom środki finansowe w formie zaliczek, 

umożliwiając im bieżące finansowanie realizowanych zadań. Korzystając z tej możliwości, 

Powiat Nowodworski wystąpi do PFRON o zaliczkę na pokrycie najpilniejszych, bieżących 

potrzeb, wynikających m.in. z zawartych przez Powiat umów wieloletnich, dotyczących 

dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej. Przy czym, aby zaliczka ta mogła 

być wydatkowana niezbędne jest ustalenie planu wydatków przez Radę Powiatu. 

W przedmiotowej uchwale proponuje się uwzględnić środki finansowe na realizację 

następujących zadań: 

1. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych przepisów - 100 000,00 zł, 

2. likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób 

niepełnosprawnych indywidualnych – 50 000 zł, 

3. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 450 440,00 zł. 

Po przekazaniu przez Prezesa Zarządu PFRON informacji o wysokości środków Funduszu, 

przypadających dla powiatu nowodworskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w 2023 r. zaproponowane zostaną Radzie Powiatu Nowodworskiego 

stosowne zmiany w planie środków PFRON. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Zdzisław Szmytkowski 



Załącznik do uchwały nr L/304/2022 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które 

finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. 

L.p. Rodzaj zadania finansowanego ze środków PFRON 
Wysokość 
środków 

finansowych 

I.  Rehabilitacja zawodowa 0,00 zł 

1.  Przystosowanie stanowisk pracy art. 26 0,00 zł 

2.  Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26e 0,00 zł 

3.   Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej art. 12a 0,00 zł 

4.  Szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40 0,00 zł 

5.  Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. 13 0,00 zł 

6.  
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy 
i niepozostających w zatrudnieniu art. 11 

0,00 zł 

7.  
Zwrot kosztów szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi 
niepełnosprawnemu art. 26d ust. 1 pkt 2 

0,00 zł 

8.  
Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagającym pracownikom 
niepełnosprawnym art. 26d ust. 1 pkt 1 

0,00 zł 

II.  Rehabilitacja społeczna 600 440,00 zł 

1.  
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a 

0,00 zł 

2.  
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b 

0,00 zł 

3.  
Dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 
art. 36 

0,00 zł 

4.  
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych 
przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit c 

100 000,00 zł 

5.  
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla 
osób niepełnosprawnych indywidualnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d 

50 000,00 zł 

6.  
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika 
art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f 

0,00 zł 



L.p. Rodzaj zadania finansowanego ze środków PFRON 
Wysokość 
środków 

finansowych 

7.  

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej 
art. 35a ust. 1 pkt 8, w tym: 

- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej TPD 

w Nowym Dworze Mazowieckim, 

- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 

"W Sercu Kampinosu" przy Fundacji Pomocy Dzieciom "A kuku" 

w Górkach, 

- dofinansowanie kosztów dostosowania i wyposażenia warsztatów 

terapii zajęciowej "W Sercu Kampinosu" przy Fundacji Pomocy 

Dzieciom "A kuku" w Górkach. 

 
450 440,00 zł 

 
173 100,00 zł 

 
 
 

242 340,00 zł 
 
 

35 000,00 zł 

III.  Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna 600 440,00 zł 

 


