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z dnia  16 września 2021 r.  
 Zatwierdzony przez ................................ 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/266/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 marca 
2021 roku  w sprawie określenia zadań oraz  podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2021 roku na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920 z poźn. zm.) w związku z art. 35a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573) Rada Powiatu 
w Busku – Zdroju uchwala, co następuje;   

§ 1.  

W uchwale Nr XXIV/266/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 marca 2021 roku   
w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2021 roku na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim wprowadza się 
następujące zmiany; 

1/ Załącznik nr 1  zatytułowany „Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w 2021 roku” 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2/ Załącznik nr 2  zatytułowany „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w 2021 roku” 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Powiatu w Busku-Zdroju 

z dnia....................2021 r. 

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w 2021 roku 

Lp. Nazwa zadania Przeznaczona kwota środków 
z PFRON w (zł.) 

1 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej - art. 26e 220 000 

2 
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla 
osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i 
niepozostających w zatrudnieniu - art. 11 

0 

3 
Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej 
albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni 
socjalnej - art. 12a 

0 

 Razem 220 000 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Powiatu w Busku-Zdroju 

z dnia....................2021 r. 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w 2021 roku 

Lp. Nazwa zadania Przeznaczona kwota środków 
z PFRON w ( zł ) 

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

pkt 7  lit. a 
147 069 

2 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 

osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 
– art. 35a  ust. 1  pkt 7  lit. c 

334 211 

3 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 
art. 35a  ust. 1  pkt 7  lit. d 

160 000 

4 Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii 
zajęciowej – art. 35a  ust. 1  pkt 8 2 061 120 

5 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych - art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b 5 700 

Razem 2 708 100 
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Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/266/2021 Rady
Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału
środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według
algorytmu w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Buskim

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573) podjęcie uchwały w
sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
i określenia zadań, na które przeznacza się przyznane powiatowi środki, należą do wyłącznej kompetencji
organu stanowiącego - Rady Powiatu.

Proponowane zmiany uwzględniają stan najpilniejszych potrzeb osób niepełnosprawnych
na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych konieczne jest wprowadzenie
zaproponowanych zmian.

Poniższa tabela obrazuje zadania na jakie zostały zaplanowane środki w roku bieżącym
z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w 2021 roku

Lp. Nazwa zadania
Pierwotny plan

w 2021 r.
w ( zł )

Zmiany
w zł

Plan po
zaproponowanych

zmianach

1
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska
pracy osoby niepełnosprawnej - art. 26e

165 000 +55 000 220 000

2

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi
rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i niepozostających

w zatrudnieniu - art.11

25 000 -25 000 0

3
Środki na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na podjęcie działalności w
formie spółdzielni socjalnej - art. 12a

30 000 -30 000 0

Razem 220 000 0 220 000
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Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w 2021 roku

Lp. Nazwa zadania
Pierwotny plan

w 2021 r.
w ( zł )

Zmiany
w zł

Plan po
zaproponowanych

zmianach

1

Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów

w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35a
ust. 1 pkt 7 lit. a

160 000 -12 931 147 069

2

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych

przepisów – art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c

260 980 +73 231 334 211

3

Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się

i technicznych, w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych –

art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d

220 000 -60 000 160 000

4

Dofinansowanie kosztów działania
warsztatów terapii zajęciowej – art. 35a

ust. 1 pkt 8
2 061 120 0 2 061 120

5

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych - art. 35a

ust. 1 pkt 7 lit. b
6 000 -300 5 700

Razem 2 708 100 0 2 708 100

Ponadto informuję, że niniejsza uchwała jest opiniowana przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw
Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Buskim.

Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały w przedstawionym kształcie. 
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