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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVII/542/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 marca 2021 r.  w sprawie 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 

2021 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j.Dz.U.2021.1372) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j.Dz.U.2020.920 z późn.zm.) oraz art. 35a ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz.U.2021.573) 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Dokonać zmiany podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przyznanych na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dla Miasta Mysłowice na rok 2021 zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Prezydent Miasta Mysłowice 
 
 

(-) Dariusz Wójtowicz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  

Rady Miasta Mysłowice 

z dnia .................... 2021 r. 

 
Lp. Nazwa zadania 

Wysokość środków  
na realizację zadań w 

roku 2021 (w zł) 
 I. Rehabilitacja zawodowa, w tym: 64 050 

1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 0 

2. Finansowanie kosztów stażu i przekwalifikowania zawodowego dla osób 
niepełnosprawnych  6 000 

3. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych 0 

4. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej , 
rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 58 050 

 II. Rehabilitacja społeczna, w tym: 1 564 092 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych 300 692 

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych 20 000 

3. 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 

300 000 

4. 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych, w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

400 000 

5. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-
przewodnika 1 000 

6. Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej 542 400 

 Ogółem 1 628 142 
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UZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach wnosi o przesunięcie środków w planie wydatków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w związku z przewidywanym

wykonaniem wydatków w 2021r.

Zwiększenie środków na realizację zadania:

- jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu

do spółdzielni socjalnej w kwocie 58.050,00 złotych w związku z ogłoszonym naborem na powyższe

w miesiącu sierpień br.

Zmniejszenie środków dotyczy realizacji następujących zadań:

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w kwocie 35.000,00 złotych; mimo

ogłoszonego naboru nie wpłynął żaden wniosek ;

- finansowanie kosztów stażu i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w kwocie

16.800,00 złotych w związku ze skierowaniem 1 osoby na 3 miesięczny staż;

- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w kwocie

6.250,00 złotych -brak zainteresowania ze strony osób bezrobotnych niniejszą formą wsparcia.

Lp. Nazwa zadania
Podział środków
zgodnie z uchwałą
z dnia 25.03.2021r.

Proponowany
podział środków
po zmianach

Rehabilitacja zawodowa, w tym: 64 050 64 050

1.
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej

35 000 0

2.
Finansowanie kosztów stażu i przekwalifikowania
zawodowego dla osób niepełnosprawnych

22 800 6 000

3.
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania
zawodowego dla osób niepełnosprawnych

6 250 0

4.
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności
gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej

0 58 050

Rehabilitacja społeczna, w tym: 1 564 092 1 564 092

1.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i
ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

300 692 300 692

2.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

20 000 20 000

3.

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

300 000 300 000

4.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

400 000 400 000

5.
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub
tłumacza-przewodnika

1 000 1 000

6.
Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii
zajęciowej

542 400 542 400

Ogółem 1 628 142 1 628 142

II Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice

(-) Mateusz Targoś
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