
UCHWAŁA NR XXXIV/492/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2020 roku z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 920) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (t. j.  Dz. U. z 2020r. poz. 426 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych w 2020r. na realizację zadań z zakresu: 

REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ 3 205 057 zł  

a) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 210 000 zł 

b) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia 
i instytucjach  rynku pracy  w odniesieniu do osób  niepełnosprawnych zarejestrowanych  jako poszukujące 
pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 8 366 zł 

c) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych /art. 40 ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/ 9 658  zł 

d) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 
działalności w formie spółdzielni socjalnej 40 000 zł 

e) dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 
58 322 zł 

f) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 32 000 zł 

g) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawaneosobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 445 014 zł 

h) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu ię i technicznych, w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 454 577 zł 

i) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika 0 zł 

j) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej 1 947 120 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/465/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2020 roku z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

Stosownie do art.35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 426 ze zm.) oraz na podstawie art. 12 pkt 11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 920) Rada Miasta Kalisza
zobowiązana jest podjąć uchwałę określającą zadania i wysokość środków Funduszu przeznaczoną na te
zadania.

W związku z niewykorzystaniem w pełni środków na zadaniu finansowanie wydatków na instrumenty lub
usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie
z art. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na zadaniu
dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, na
zadaniu dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych, na zadaniu
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, powstały
oszczędności w wysokości 10 993 zł. Powstałe oszczędności na powyższych zadaniach przeznaczono wobec
niedoboru środków i dużego zapotrzebowania osób niepełnosprawnych na dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w kwocie 10 993 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/…/
Krystian Kinastowski
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