
ZARZĄDZENIE NR 501/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 12 listopada 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji społecznej 
i zawodowej na rok 2012 

Na podstawie § 2 Uchwały Nr XVIII/515/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 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 
2012 zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 467/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 października 2012 r. w sprawie dokonania 
przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne 
zadania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej na rok 2012, Załącznik dotyczący przeniesienia środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wymienione zadania na rok 2012 otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin do spraw 
społecznych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 501/12 

Prezydenta Miasta Szczecin 

z dnia 12 listopada 2012 r. 

Przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wymienione 
zadania na rok 2012: 

 

Nazwa zadania 

Kwota przyjęta 
w uchwale Nr 
XVIII/515/12 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 
23 kwietnia 2012r. oraz 
zmieniona 
Zarządzeniem Nr 
467/12 Prezydenta 
Miasta Szczecin z dnia 
18 października 2012r. 

Kwota  
przesunięcia 

(w zł) 

Kwota po 
zmianie 
(w zł) 

przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na 
podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 

767 900 - 19 763 748 137 

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 -67 4 933 

dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez 
pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie 
urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej 
wykonywanie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania 
na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń 
technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez 
służby medycyny pracy 

0 0 0 

dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników 
pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy 3 000 - 117 2 883 

dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy osoby niepełnosprawnej 646 100 47 301 693 401 

finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku 
pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) w odniesieniu do 
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 
poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art. 11), 
w tym zobowiązań wynikających z umów zawartych 
w roku poprzednim przypadających do wypłaty w roku 
2012 

248 838 - 10 699 238 139 

finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego osób niepełnosprawnych 54 000 - 16 655 37 345 

dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez 
pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych 

0 0 0 
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dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii 
zajęciowej 2 177 460 0 2 177 460 

dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 538 980 - 20 132 518 848 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów 

1 200 000 0 1 200 000 

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

377 523 22 332 399 855 

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych 185 336 0 185 336 

dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub 
tłumacza-przewodnika 3 000 - 2 200 800 

realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe 400 000 0 400 000 

Razem 6 607 137 0 6 607 137 
W roku 2012 na rehabilitację osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych została przeznaczona kwota 6 607 137 zł. 
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Uzasadnienie

O powyższe zmiany wnioskuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, realizujący zadania dotyczące 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej. 

W toku realizacji zadań, wszystkie wnioski na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych zostały 
zrealizowane i wskazane jest przesunięcie powyższej kwoty na dofinansowanie likwidacji barier technicznych 
i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo brak jest wniosków beneficjentów na 
dofinansowanie kosztów tłumacza języka migowego. Kwota ta również zostanie wykorzystana na 
dofinansowanie likwidacji barier. 

W związku z brakiem zainteresowania osób niepełnosprawnych podjęciem działalności gospodarczej 
proponuje się przesunąć kwotę na dofinansowanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby 
niepełnosprawnej. 

Działanie takie umożliwi wykorzystanie środków PFRON pozostających w dyspozycji Gminy Miasto 
Szczecin w sposób najbardziej odpowiadający zgłaszanym potrzebom osób niepełnosprawnych. 
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