
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 542/2009 

Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia  17 listopada 2009r. 

 
Przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wymienione 
zadania na rok 2009:  

 

Nazwa zadania 

Kwota przyj ęta  
w uchwale Nr XXXII/803/09 
Rady Miasta Szczecin z dnia 

23 lutego 2009r. ,Zarządzeniem 
Nr 85/09 Prezydenta Miasta 

Szczecin z dnia 03 marca 2009r., 
Zarządzeniem Nr 188/09 

Prezydenta Miasta Szczecin z 
dnia 30 kwietnia 2009r. , 
Zarządzeniem Nr 349/09 

Prezydenta Miasta Szczecin z 
dnia 14 lipca 2009r., 

Zarządzeniem Nr 443/09 
Prezydenta Miasta Szczecin z 
dnia 10 września 2009r. oraz 

Uchwałą  Nr XL/1000/09 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 26 

października 2009r 

Kwota  
przesunięcia 

Kwota po 
zmianie 

Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% 
oprocentowania kredytów bankowych 
zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na 
kontynuację działalności gospodarczej 

7 113 zł -161 zł 6 952 zł 

Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy, w 
tym wydatki wynikające z umów zawartych w 
roku 2008 i przypadające do realizacji w roku 
2009   

82 682 zł 1 393 zł 84 075 zł 

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 

51 644 zł - 117 zł 51 527 zł 

Refundacja wynagrodzenia osób 
niepełnosprawnych oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne od tego 
wynagrodzenia - zobowiązania wynikające z 
umów zawartych w roku 2008 i przypadające 
do realizacji w roku 2009 

168 881 zł - 811 zł 168 070 zł 

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę 
na szkolenie zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych 

1 600 zł - 304 zł 1 296 zł 

Dofinansowywanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych 

339 380 zł - 30 000 zł 309 380 zł 

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

855 725,59 zł 30 000 zł 885 725,59 zł 

Razem 1 507 025,59 zł 0 zł 1 507 025,59 zł 

 



W roku 2009 na rehabilitację osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przeznaczona kwota 5 199 754 zł, w tym na 
rehabilitację zawodową kwota 1 553 419 zł, natomiast na rehabilitację społeczną kwota 3 646 335 zł. 

 


