
PROJEKT 

Uchwala Nr ... / .../2022 

Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia .... 2022r. 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2022 roku środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) art. 35a ust. 3 i art. 48 ust 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kielcach 

uchwala co następuje: 

Określa się zadania Powiatu Kieleckiego, na które przeznacza się w 2022 roku środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące załącznik do 

niniejszej uchwały. 

W celu pełnego wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych upoważnia się Zarząd Powiatu w Kielcach do dokonywania w trakcie roku 

budżetowego przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami, w taki sposób aby nie 

powodowało to zmian w ustalonym algorytmie środków. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. 

§ 1  

§ 2  

§3 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach. 

§4 

Przewodniczący Rady 

Jacek Kuzia 





Załącznik 
do Uchwały Nr / /2022 
Rady Powiatu w Kielcach 
z dnia 2022r. 

PRZYCHODY 

Lp. 
r 

Źródło przeznaczenia na: Kwota planowana 

1. 
Środki PFRON przeznaczone na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

7.617.346 zł 

Ogółem: 7.617.346 zł 

WYDATKI 
Zestawienie wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych planowanych na realizację zadań w 2022 roku w zakresie 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Lp. Zadanie 
Kwota 

planowana [zł] 

1. 
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na 
podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie 
wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12 a) 

650.000 zł 

2. 
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy 
osoby niepełnosprawnej (art.26 e) 

460.000 zł 

3. 
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) 

10.000 zł 

4. 

Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy 
na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 
niepozostających w zatrudnieniu (art. 11) - staże, prace 
interwencyjne, szkolenia, przygotowania zawodowe w miejscu 
pracy 

80.000 zł 

RAZEM: 1.200.000 zł 



UZASADNIENIE 

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych 

Przedstawiony projekt podziału środków PFRON na poszczególne formy 

działalności z zakresu rehabilitacji zawodowej na 2022 rok został opracowany 

w oparciu o rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych jak również pracodawców, którzy 

zamierzają zatrudnić osoby niepełnosprawne. 

Wniosek o przyznanie środków PFRON na 2022 rok zgłosił również Powiatowy 

Urząd Pracy w Kielcach, który jest realizatorem zadań ustawowych dotyczących szkolenia 

osób niepełnosprawnych oraz pokrywa wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz 

osób niepełnosprawnych poszukujących pracy - nie pozostających w zatrudnieniu. 

W ramach planowanych kwot zamierza się (wg załączonej tabeli): 

1. Przyznać środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu 

do spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych. 

2. Dokonać zwrotu kosztów dla pracodawców z tytułu utworzenia i wyposażenia stanowisk 

pracy dla osób niepełnosprawnych. 

3. Sfinansować koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP, oczekujących na uzyskanie dodatkowych 

kwalifikacji w celu podjęcia zatrudnienia na wolnym rynku pracy. 

4. Sfinansować wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu realizowanych 

przez PUP w Kielcach w zakresie staży, prac interwencyjnych i szkolenia. 

Z przedstawionego projektu podziału środków na poszczególne formy działalności z zakresu 
rehabilitacji zawodowej wynika, iż na ogólną kwotę przyznanych środków przez Zarząd 
PFRON na 2022 rok w wysokości 7.617.346 zł zł na w/w zadania planuje się przeznaczyć 
kwotę 1.200.000 zł. 
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UZASADNIENIE 

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych 

Przedstawiony projekt podziału środków PFRON na poszczególne formy 

działalności z zakresu rehabilitacji zawodowej na 2022 rok został opracowany 

w oparciu o rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych jak również pracodawców, którzy 

zamierzają zatrudnić osoby niepełnosprawne. 

Wniosek o przyznanie środków PFRON na 2022 rok zgłosił również Powiatowy 

Urząd Pracy w Kielcach, który jest realizatorem zadań ustawowych dotyczących szkolenia 

osób niepełnosprawnych oraz pokrywa wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz 

osób niepełnosprawnych poszukujących pracy - nie pozostających w zatrudnieniu. 

W ramach planowanych kwot zamierza się (wg załączonej tabeli): 

1. Przyznać środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu 

do spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych. 

2. Dokonać zwrotu kosztów dla pracodawców z tytułu utworzenia i wyposażenia stanowisk 

pracy dla osób niepełnosprawnych. 

3. Sfinansować koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP, oczekujących na uzyskanie dodatkowych 

kwalifikacji w celu podjęcia zatrudnienia na wolnym rynku pracy. 

4. Sfinansować wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu realizowanych 

przez PUP w Kielcach w zakresie staży, prac interwencyjnych i szkolenia. 

Z przedstawionego projektu podziału środków na poszczególne formy działalności z zakresu 
rehabilitacji zawodowej wynika, iż na ogólną kwotę przyznanych środków przez Zarząd 
PFRON na 2022 rok w wysokości 7.617.346 zł zł na w/w zadania planuje się przeznaczyć 
kwotę 1.200.000 zł. 
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Zestawienie wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, 
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. 

Lp. 
Zadania 

Kwota planowana (zł) 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych Ogółem: 
w tym dzieci i młodzież: 

250.000,00 
co najmniej 50.000,00 

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
Ogółem: 
w tym dzieci i młodzież: 

3.000,00 
co najmniej 0,00 

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 
Ogółem: 
w tym dzieci i młodzież: 

864 .646,00 
co najmniej 50.000,00 

4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
Ogółem: 
w tym dzieci i młodzież: 

480.000,00 
co najmniej 15.000,00 

5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej 4.819.200,00 
6. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika Ogółem: 

W tym dzieci i młodzież: 
500,00 

co najmniej 100,00 
RAZEM: 6 .417 346,00 

4.819.200,00 zł stanowi 90% kosztów dofinansowania przez PFRON działalności pięciu Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu 
Kieleckiego 
10% środków na działalność WTZ zapewnia powiat zgodnie z art. lOb ust 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) 
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UZASADNIENIE 

REHABILITACJA SPOŁECZNA 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał informację 

0 środkach finansowych przypadających dla Powiatu Kieleckiego w 2022 roku na zadania 

z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w wysokości 7.617.346,00 zł. 

Art. 35a ust.3 powołanej ustawy stanowi, że Rada Powiatu określa realizowane 

w danym roku zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ustala wysokość środków, 

jakie zgodnie z występującymi na terenie powiatu potrzebami przeznaczy na ich realizację. 

Podjęcie przez Radę Powiatu w Kielcach przedmiotowej uchwały umożliwi realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2022 roku. 

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 5.756.535,00 zł. na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji społecznej zamierza się dofinansować: 

1. Uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych dla około 150 osób niepełnosprawnych 

w tym dla około 50 dzieci i młodzieży, w kwocie 250.000,00 zł. 

2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

dla około 400 osób w tym dla około 50 dzieci i młodzieży w kwocie 864 .646,00 zł. 

3. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych dla około 100 osób w tym - 10 dzieci 

1 młodzież w kwocie 480.000,00 zł. 

4. Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Belnie, Fanisławicach, Osinach, Sędku, 

Zgórsku dla 200 uczestników w kwocie 4.819.200,00 zł co stanowi 90% kosztów 

dofinansowania działalności WTZ powiatu kieleckiego przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

5. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych - planuje się przeznaczyć kwotę 

3.000,00 zł. 

6. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika planuje się przeznaczyć 

kwotę 500,00 zł. 

DY OE 
Powiat ntrum 

Pomocy R Kielcach 

Anna FI  -Bie lna  

Iwona Pyczek  





POWIATOWA SPOŁECZNA RADA 
ds. Osób Niepełnosprawnych 
przy Staroście Kieleckim 
al. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

Kielce ,  dn . :  2022-03-08 

Opinia 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

przy Staroście Kieleckim 

dotycząca projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie określenia zadań na które 
przeznacza się w 2022 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

W związku z  sy tuacją  epidemiologiczną oraz  w t rosce  o  wspólne  bezpieczeństwo 

Członkowie  Powiatowej  Społecznej  Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

przy Staroście Kieleckim zapoznali się (zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim) 

z  wykorzystaniem środków porozumiewania  s ię  na  odległość  (e-mail)  z  t reśc ią  projektu  

Uchwały  Rady Powiatu  w Kielcach w sprawie  okreś lenia  zadań na  k tóre  przeznacza  s ię  

w 2022 r .  ś rodki  Państwowego Funduszu Rehabi l i tac j i  Osób Niepełnosprawnych.  

W związku z  powyższym Powiatowa Społeczna Rada ds .  Osób 

Niepełnosprawnych przy Staroście  Kieleckim pozytywnie  opiniuje  projekt  ww.  uchwały .  

Podję te  dzia łania  pozwolą  na  zaspokojenie  pot rzeb osób niepełnosprawnych 

w zakres ie  rehabi l i tac j i  zawodowej  i  społecznej .  

Przewodniczący 
Powiatowej  Społecznej  Rady 
ds .  Osób Niepełnosprawnych przy 

Staroście  Kieleckim 

Dominika Kąsek 




