
UCHWAŁA NR XL/1000/09 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 26 października 2009 r. 
 
w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2009 
 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 14 
poz. 92 z późniejszymi zmianami) 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, 
poz. 753); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w kwocie 480 334 zł przeznacza się na realizację następujących zadań z zakresu: 
1. Rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym: 

1) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 46 222 zł 

2) wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy, w tym wydatki wynikające z umów 
zawartych w roku 2008 i przypadające do realizacji w roku 2009 – 2 182 zł 

3) zwrot kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 166 572 zł 
4) refundacja wynagrodzenia osób niepełnosprawnych oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne od tego wynagrodzenia – 6 zł 
5) dofinansowanie kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej skierowanej na szkolenie 

indywidualne wskazane przez tę osobę, w tym wydatki wynikające z umów zawartych 
w roku 2008 i przypadające do realizacji w roku 2009 – 4 994 zł 

 
2. Rehabilitacji społecznej, w tym: 

1) dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych  
i środków pomocniczych przyznawanych osobom niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów – 260 358 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 
 


