
UCHWAŁA NR XX/123/2020 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 29 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2020 w ramach 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 920) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.1)), uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XII/87/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia 
zadań przyjętych do realizacji w roku 2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, zmienionej Uchwałą Nr XVI/103/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 maja 2020 r. 
oraz Uchwałą Nr XIX/116/2020 z dnia 1 października, załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2020 r. poz. 568 i poz. 875. 
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a) 0 0 0

b) 80 000 -15 059 64 941 64 941

c) 0 0 0 0

d) 140 000 -109 941 30 059 30 059

e) 0 0 0 0

f) 0 0 0 0

g) 0 0 0 0

h) 80 000 -25 000 55 000 55 000

46 325 860 47 185 47 185

0 0 0

0 0 0 0

42 000 0 42 000 42 000

51 200 10 000 61 200 61 200

45 224 28 225 73 449 73 449

1 849 0 1 849 1 849

8 484 17 400 25 884 25 884

134 881 46 383 181 264 181 264

217 412 47 132 264 544 264 544

d) 0 0 0

3. 21 184 0 21 184 3 000 18 184

a. 13 684 3 750 17 434 17 434

b. 6 000 -3 000 3 000 3 000

c. 1 500 -750 750 750

150 000 697 375

REHABILITACJA ZAWODOWA

dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na 

kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej prowadzonej przez 

osoby niepełnosprawne (art.13)

zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy  (art.26e)

zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne (art.26f)

REHABILITACJA SPOŁECZNA

środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)

2.

150 000300 000

z tego:

 - dla dzieci

 - dla dorosłych 

- dla dzieci

- dla dorosłych

 - dla dzieci

150 000 697 375

847 375

zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk  pracy 

(art.26)

Wyszczególnienie  realizowanego zadania 

847 375 0 847 375

Obsługa funduszu - 0,5% wartości wydatku funduszu w części 

wydatkowania z rehabilitacji zawodowej

szkolenia dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych (art.38 i 40)

szkolenia dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych (art.41)

zwrot wydatków na instrumenty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu (art.11)

dzieci do 16 r.ż. oraz w wieku od 16 do 24 r.ż. uczącej się                                                                       

i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności [art.35a,                             

ust.1, pkt 7) lit. a)]

dorośli [art.35a, ust.1, pkt 7) lit. a)]

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                                                                  

w komunikowaniu się i technicznych (art.35a, ust.1, pkt 7), lit.d) w tym:

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                                                    

i środki pomocnicze (art.35a, ust.1, pkt 7), lit. c)

dofinansowanie  sportu , kultury i rekreacji (art. 35a, ust.1, pkt.7, lit.b)

Obsługa funduszu - 2,5% wartości wydatku funduszu w części 

wydatkowania z rehabilitacji społecznej 

Obsługa funduszu - 2% wartości wydatku funduszu w części wydatkowania 

z rehabilitacji zawodowej 

OBSŁUGA FUNDUSZU - 2,5% WARTOŚCI WYDATKU FUNDUSZU

697 375

c)

bariery architektoniczne:

bariery w komunikowaniu się :

bariery techniczne:

.- dla dzieci

.- dla dorosłych 

 - dla dorosłych 

b)

a)

PRZYCHODY FUNDUSZU  (bez kosztów obsługi)

WYDATKI FUNDUSZU  (bez kosztów obsługi)

0 847 375 150 000 697 375

-150 000

dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych                                         

150 0001.

547 375

Załącznik do uchwały Nr XX/123/2020

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 października 2020 r.
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UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego z dnia 14-10-2020 r.

(IR.KS.471.17.19) w związku z niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych kwotę 150 000,00 zł. przenosi

się na rzecz rehabilitacji społecznej.

Wysokość budżetu w części rehabilitacji zawodowej wynosi po zmianach 150.000 zł.

Przeniesione środki przeznacza się na następujące zadania ustawowe:

1/ 10.000 zł. – do zadania: likwidacja barier komunikacyjnych dla dzieci do 18 r. życia,

2/ 28.225 zł. – do zadania likwidacja barier w komunikowaniu się dla dorosłych,

3/ 17.400 zł. – do zadania likwidacja barier technicznych dla dorosłych,

4/ 46.383 zł. – do zadania zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze dla dorosłych,

5/ 47.132 zł. - do zadania zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze dla dorosłych,

6/ 860 zł. – do zadania turnus rehabilitacyjny osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 r. życia,

osoby niepełnosprawnej w wieku w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej – bez względu

na stopień niepełnosprawności.

Wysokość budżetu w części rehabilitacji społecznej wynosi: 697.375 zł.
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