
Projekt 
 
z dnia  16 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2021 
roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 
920 z późn. zm.), art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573), § 2 pkt 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1605 z późn. 
zm.), § 19 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 63, poz. 587 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. W uchwale Nr XXXI/918/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021 

r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na te zadania, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/967/21 Rady 
Miasta Krosna z dnia 28 maja 2021 r., w § 1 w tabeli wiersze Lp. 1, 2, 6, 7, 8 
otrzymują brzmienie: 

Lp. Rodzaje zadań Środki 
finansowe 

1. 
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym  środków 
na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 
działalności w formie spółdzielni socjalnej  

20 000,00 zł 

2. 

Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% 
oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych 
przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie 
działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego 
lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego 

5 000,00 zł 
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XXXV/1012/21

28 czerwca



6. 
Dofinansowanie uczestnictwa dorosłych osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych 

202 500,00 zł 

7. 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych w związku 
z indywidualnymi potrzebami dorosłych osób 
niepełnosprawnych 

140 000,00 zł 

8. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych 37 500,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
   

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Krosna 
 
 

Zbigniew Kubit 
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Uzasadnienie

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przeznaczonych na te zadania

Projekt zmiany podziału środków wynika z konieczności zwiększenia
środków na realizację niektórych zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku i zakłada
przemieszczenie środków w następujących zadaniach:

Lp. Rodzaje zadań
Plan
przed
zmianą

zmniejszenie zwiększenie
Plan po
zmianach

1

Przyznawanie
osobom
niepełnosprawnym
środków na
podjęcie
działalności
gospodarczej,
rolniczej albo
działalności w
formie spółdzielni
socjalnej

30 000,00 zł 10 000,00 zł 20 000,00 zł

2

Udzielanie
dofinansowania do
wysokości 50%
oprocentowania
kredytów
bankowych
zaciągniętych przez
osoby
niepełnosprawne na
kontynuowanie
działalności
gospodarczej lub
prowadzenie
własnego lub
dzierżawionego
gospodarstwa
rolnego

12 000,00 zł 7 000,00 zł 5 000,00 zł
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3

Dofinansowanie
uczestnictwa
dorosłych osób
niepełnosprawnych
i ich opiekunów w
turnusach
rehabilitacyjnych

170 000,00
zł

32 500,00 zł
202 500,00

zł

4

Dofinansowanie
likwidacji barier
architektonicznych,
w komunikowaniu
się i technicznych w
związku z
indywidualnymi
potrzebami
dorosłych osób
niepełnosprawnych

150 000,00
zł

10 000,00 zł
140 000,00

zł

5.

Dofinansowanie
sportu, kultury,
rekreacji i turystyki
osób
niepełnosprawnych

43 000,00 zł 5 500,00 37 500,00 zł

RAZEM
dokonane
zmiany

32 500,00 zł 32 500,00 zł

Planowane przemieszczenia środków pomiędzy poszczególnymi
zadaniami przyczynią się do zabezpieczenia środków PFRON na realizację
zadań, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie.
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