
UCHWAŁA NR XX/527/08 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 07 kwietnia 2008 r. 
 
w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2008 
 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity - Dz. U. 
z 2008 r. Nr 14 poz. 92) oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 214 poz. 1806, 
z 2007r. Nr 173 poz. 1218); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się 
na realizację następujących zadań lub rodzajów zadań z zakresu: 
1. Rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym: 

1) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, w tym 
finansowanie umów zawartych w roku poprzednim przypadających do zapłaty w roku 
2008 – 704.675 zł 

2) wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy ponoszone na rzecz osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające 
w zatrudnieniu, w tym zobowiązań z umów zawartych w roku poprzednim 
przypadające do zapłaty w roku 2008  –  52.500 zł 

3) udzielanie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych 
przez osoby niepełnosprawne na kontynuację działalności gospodarczej lub 
prowadzenie własnego lub dzierŜawionego gospodarstwa rolnego  – 10.000 zł 

4) zwrot kosztów dla pracodawców poniesionych w związku z przystosowaniem 
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających  
z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez słuŜby 
medycyny pracy tych potrzeb – 54.000 zł 

5) zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom 
niepełnosprawnym w pracy - 8.691 zł 

6) zwrot kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, w tym 
finansowanie umów zawartych w roku poprzednim przypadających do zapłaty w roku 
2008 – 1.104.000 zł 

7) zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne od tego wynagrodzenia – 240.000 zł 

8) koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, w tym 
zobowiązań z umów zawartych w roku poprzednim przypadające do zapłaty w roku 
2008 – 87.500 zł 

9) zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych – 26.000 zł 

 
2. Rehabilitacji społecznej, w tym: 

1) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.810.890 zł  



2)  dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych – 673.085 zł 
3) dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych  

i środków pomocniczych przyznawanych osobom niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów  - 950.000 zł 

4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 
410.000 zł 

5) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 
254.281 zł. 

 
§ 2. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do dokonywania przeniesień środków finansowych 

na poszczególne zadania. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin, dyrektorowi 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 


