
ZARZĄDZENIE NR 209/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji 
społecznej i zawodowej na rok 2014

Na podstawie § 2 Uchwały Nr XXXIX/1165/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 
2014 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 2014 zarządzam, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się przeniesień środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania dotyczące rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych na rok 2014 według załącznika 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.

 

 Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 209/14

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 20 maja 2014 r.

Przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
wymienione zadania na rok 2014:

 Nazwa zadania 

 Kwota przyjęta 
w uchwale Nr 
XXXIX/1165/14 
Rady Miasta 
Szczecin z dnia 
17 marca 2014r. 
(w zł)

 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 (art. 12a)

 513 800  30 454  544 254

 udzielanie dofinansowania do wysokości 50% 
oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych 
przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie 
działalności gospodarczej (art.13)

 34 000  0  34 000

 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 (art. 26)

 41 500  - 30 454  11 046

 dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia 
pracowników pomagających pracownikom 
niepełnosprawnym w pracy (art.26d), w tym zobowiązań 
wynikających z umów zawartych w roku poprzednim 
przypadających do wypłaty w roku 2014

 22 000  0  22 000

 dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e)  487 400  0  487 400

 finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi 
rynku pracy określone w ustawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 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 2014

 291 450  0  291 450

 finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40)  42 500  0  42 500

 dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez 
pracodawcę na szkolenia pracowników 
niepełnosprawnych (art.41)

 5 500  0  5 500
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 dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii 
zajęciowej  1 997 460  0  1 997 460

 dofinansowywanie uczestnictwa dzieci 
niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, 
uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych

 230 000  0  230 000

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

 1 184 986  0  1 184 986

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

 300 000  0  300 000

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych  117 165  0  117 165

 dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub 
tłumacza-przewodnika  6000  0  6 000

 Razem  5 273 761  0  5 273 761

W roku 2014 na rehabilitację osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przeznaczona kwota 5 273 761 zł.
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UZASADNIENIE

Wnioskowane przeniesienie środków pomiędzy wyżej wyszczególnionymi zadaniami uwzględnia

liczbę i rodzaj wniosków,które od początku roku napłynęły do PowiatowegoUrzędu Pracy w Szczecinie ze

strony zarejestrowanych osób niepełnosprawnych oraz pracodawców. Powyższe zmiany umożliwią

pełniejsze wykorzystanie przekazanych Gminie Miasto Szczecin w roku 2014 środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadania z zakresu rehabilitacji

zawodowejosób niepełnosprawnychrealizowane przez PowiatowyUrząd Pracy w Szczecinie.
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