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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 5111)), w związku z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 2)) oraz 

w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu 

przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom 

wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 16053)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Środki przekazane Miastu Białystok przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 w kwocie 6.951.807 zł przeznacza się na 
realizację zadań z zakresu: 

1) zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kwocie 1.758.000 zł,                                                                                 
z tego na:

a) zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 
w kwocie 1.500.000 zł,

b) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w kwocie 231.000zł,

c) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 
w kwocie 15.000 zł,

d) dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez 
osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego 
lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego w kwocie 6.000 zł,

e) dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi 
niepełnosprawnemu w pracy w kwocie 6.000 zł.

2) rehabilitacji społecznej w kwocie 4.913.807 zł, z tego na:

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych w kwocie 700.000 zł,

b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 
w kwocie 1.130.000 zł,

c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie 350.000 zł,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815.
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 568.
3) Zmiana tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1898.
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d) dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży w kwocie 335.775 zł,

e) dofinansowanie działania 4 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 2.398.032 zł.

3) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych do realizacji przez 
fundacje i organizacje pozarządowe w kwocie 280.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym
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Uzasadnienie

Niniejsza Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia zadań, na które Miasto Białystok
przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku
2020 jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020
r. poz. 426 ze zm.).

W roku bieżącym PFRON przyznał Miastu na realizację powyższych zadań kwotę
6.951.807 zł tj. o 604.864 zł większą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Mając na względzie potrzeby zgłaszane przez osoby niepełnosprawne, jak
i pracodawców zatrudniających te osoby, proponuje się na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej (realizowane przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Białymstoku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku) przeznaczyć kwotę 1.758.000 zł,
zaś na realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej 4.913.807 zł (w tym na 4 warsztaty terapii zajęciowej
2.398.032 zł).

Ponadto proponuje się przeznaczyć 280.000 zł na wsparcie fundacji i organizacji
pozarządowych realizujących zadania zlecone w zakresie rehabilitacji zarówno społecznej jak
i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Propozycja podziału środków na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych została dokonana na podstawie analizy
zgłaszanych potrzeb w tym zakresie, w szczególności z uwzględnieniem wysokości środków
finansowych przyznanych Miastu przez PFRON na rok bieżący.
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