
    UCHWAŁA NR LVIII/761/2018 

    RADY MIASTA KALISZA 

    

z dnia 27 września 2018 r. 

 

 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania 

w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 w zw. z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.) i art. 35a ust.1-3 ustawy 

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

niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018r. poz. 511 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 13 maja 2003r w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom 

wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz.538 ze zm.) uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

Określa się wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2018r. na realizację zadań z zakresu: 

 

 

REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ               2 678 210 zł

  

 

a) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków   na                   30 000  zł           

     rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie 

     wkładu do spółdzielni socjalnej  

 

 

b) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy                             80 000   zł         

    osoby niepełnosprawnej  

 

 

c) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania                                           12 000  zł 

    zawodowego osób niepełnosprawnych /art. 40 ustawy o  rehabilitacji  

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/ 

   

 

d) dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich                          285 000  zł                        

     opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

 

 

e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób                 43 500  zł           

     niepełnosprawnych 

 

 



f) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz               379 088   zł         

    przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 

    osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 

 

 

g) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu          270 000  zł                               

    się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób  

    niepełnosprawnych 

 

 

h) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego                                                 2 000  zł 

   lub tłumacza – przewodnika                                              

 

 

i) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii            1 576 622 zł 

     zajęciowej 

 

 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 

 

§ 3 

 

Traci moc uchwała Nr L/666/2018  Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2018 roku 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

  

§ 4 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

     Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

                 Andrzej Plichta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR LVIII/761/2018 

RADY MIASTA KALISZA 

 

z dnia 27 września 2018 r. 

 

 w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania              

w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 

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

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)         

i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r w sprawie algorytmu przekazywania 

środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 538 ze zm.) 

Rada Miasta Kalisza zobowiązana jest podjąć uchwałę określającą zadania i wysokość 

środków Funduszu przeznaczoną na te zadania.  

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 02.07.2018 roku 

(data wpływu 09 lipca 2018 roku) przekazał informację o zmianie wysokości środków  

 PFRON przypadających dla Miasta Kalisza – Miasta na prawach powiatu według algorytmu 

na 2018 rok na realizację zadań określonych  w planie finansowym Funduszu.  

Przekazana dodatkowa kwota 57 002 zł uwzględnia wyższy koszt dofinansowania rocznego 

pobytu uczestników na warsztatach  terapii zajęciowej.  

Z dodatkowej kwoty 57 002 zł przeznaczono na zwiększenie kosztów działania warsztatów 

terapii zajęciowej ( 27 001 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez 

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności –Orioniści i 30 001 zł dla Warsztatu 

Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych 

„Miłosierdzie”) 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

           Prezydent  

       Miasta Kalisza 

    /…/ 

Grzegorz Sapiński 

 

 

 


