
UCHWAŁA NR VIII/158/03
Rady Miasta Szczecina
z dnia 29 lipca 2003 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 2003

Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, 
Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 
1019, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz.1101 
i Nr 111, poz. 1280, z 2000r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 , z 2001r. Nr 39, poz. 459, 
Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i poz.1800, z 
2002r. Nr 169 poz.1387, Nr 200 poz.1679, z 2003r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844), oraz art. 4 
ust.1 pkt 5 i art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 
i Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806), Rada Miasta Szczecina 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) pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 350.000 zł
2) dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, 

zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności 
gospodarczej – 9.000 zł

3) zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych 
– 30.000 zł

4) zwrotu kosztów rozpoznania potrzeb przez służby medycyny pracy – 4.500 zł
5) refundacja wynagrodzeń i składek z umów zawartych do 31.12.2002r. – 807.869 zł
6) zwrot kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 

- 47.000 zł
7) zwrot kosztów szkolenia organizowanego przez pracodawców – 5.000 zł

2. Rehabilitacji społecznej, w tym:
1) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.542.610 zł 
2) rozszerzenie działalności warsztatów terapii zajęciowej o 20 uczestników od IV 

kwartału br. – 67.070 zł
3) dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych – 840.000 zł
4) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów - 370.000 zł

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

6) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 89.005 
zł.



§ 2. Wykonanie powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina , dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie i kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra


