
UCHWAŁA NR XVII/140/20 
RADY POWIATU W RYBNIKU 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Warszawie 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2020r. 
Poz. 920,1571) w związku z art. 26, art. 35a ust. 1 pkt 6a, 7, 8, ust. 3 oraz art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu 
przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom 
wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2019, poz. 1898) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 r. (tj Dz.U. 2015, poz.926). Rada 
Powiatu uchwala na wniosek: Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej. 

§ 1. Określić zadania, na które przeznaczone są środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych według algorytmu na 2020 r. zgodnie 
z poniższą tabelą: 

Lp. Zadanie Kwota 
1. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu art.11 5.000,00 

2. Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika PUP art.40 0,00 
3. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu 

do spółdzielni socjalnej (art.12a) 21.700,00 

 Rehabilitacja zawodowa ogółem 26.700,00 
1. Zobowiązania dot. dofinansowania kosztów warsztatów terapii zajęciowej art.35a 

ust.1 pkt 8 676.368,00 

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 

 
    142.317,00 

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 

193.013,00 

4. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów         w 
turnusach rehabilitacyjnych art.35a ust. 1 pkt 7 lit.a 127.237,00 

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 
35a ust. 1 pkt 7 lit. b 0,00 

6. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika art. 
35a ust.1 pkt 7 lit.f 1.000,00 

Rehabilitacja społeczna ogółem 1.139.935,00  

Środki finansowane dla powiatu ogółem 1.166.635,00 

§ 2. Zmienić zasady udzielania dofinansowań ze środków PFRON stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały 
w ten sposób, że dodać rozdział „Bariery w komunikowaniu” się stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Rybnickiemu. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Rybniku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Jan Tokarz 
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Załącznik do uchwały Nr XVII/140/20 

Rady Powiatu w Rybniku 

z dnia 29 października 2020 r. 

Bariery w komunikowaniu się 

§ 1. 1. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się  mogą ubiegać się osoby 
niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności. Ponadto 
realizacja dofinansowania powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej 
utrzymywanie oraz nawiązywanie podstawowych kontaktów z otoczeniem. 

2. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, 
które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków 
PFRON. 

3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem 
środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. 

§ 2. 1. Wnioski weryfikowane są pod względem formalnym przez pracownika działu ON. Weryfikacja 
formalna wniosku polega na sprawdzeniu, czy wnioskodawca i/lub jego podopieczny spełnia obowiązujące 
kryteria uprawniające do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

2. Decyzja o dofinansowaniu uzależniona będzie od oceny formalnej sporządzonej przez pracownika działu 
ON oraz oceny merytorycznej i opinii złożonego wniosku, dokonanej przez komisję powołaną do spraw 
opiniowania wniosków o dofinansowanie z zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się. Komisję powołuje 
Starosta. 

§ 3. 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rybniku, na właściwych drukach wniosków wraz z kompletem wymaganych załączników. 

2. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie. 

3. Wniosek w imieniu Wnioskodawcy może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony 
postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie. 

4. Wnioski rozpatrywane są do momentu wyczerpania środków finansowych określonych  
w uchwale Rady Powiatu w Rybniku w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2020. 

5. W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. 

§ 4. 1. Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup urządzeń np.: 

1) Sprzęt komputerowy lub laptop z systemem operacyjnym – 2.500,00 zł. 

2) Specjalistyczne oprogramowanie lub oprogramowanie udźwiękawiające – 1.500,00 zł. 

3) Telefon komórkowy lub smartphone – 1.500,00 zł. 

4) Tablet z systemem operacyjnym – 1.000,00 zł. 

5) Netbook, ultrabook z systemem operacyjnym – 1.000,00 zł. 

6) mysz komputerowa – 50,00 zł. 

7) Inne. 

2. Dofinansowanie urządzeń, o których mowa w ust. 1 wynosi do 95 % kosztów zakupu, nie więcej jednak 
niż do wysokości określonej dla wybranego urządzenia. 

3. Zakupiony w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz 
posiadać gwarancję. 
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4. Maksymalna przekątna ekranu monitorów komputerów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem 
wynosi 24”. 

5. Osoba z dysfunkcją narządu wzroku wnioskująca o dofinansowanie do urządzeń brajlowskich winna 
złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające znajomość punktowego pisma Braille’a i umiejętność jego 
odczytywania przy pomocy zmysłu dotyku. 

§ 5. 1. PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje osobę niepełnosprawną, która złożyła 
wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte 
w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez 
rozpatrzenia. 

2. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały Rady Powiatu 
w Rybniku w sprawie określenia środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych na dany rok budżetowy. 

3. PCPR informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia podjęcia 
decyzji o przyznaniu dofinansowania. 

4. .Wnioskodawcy, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej ilości 
środków Funduszu przeznaczonych na likwidację barier w danym roku, może wystąpić 
o dofinansowanie ponownie w roku następnym. 

§ 6. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób wypłacania oraz zasady rozliczenia określa umowa. 
Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia Starosty lub Kierownika PCPR 
w formie pisemnej, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań w terminie 7 dni od daty 
zaistnienia zdarzenia. 

§ 7. Pozostałe warunki i wymogi określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze 
środków PFRON (Dz. U. z 2015 r., poz. 926). 
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