
Uchwała ..V ..../. ./2019 
Rady Miasta Sopotu 
z dnia .?/..:R'.r.xna~.....2019r. 

w sprawie określenia zadań  realizowanych w 2019r. na  rzecz osób niepełnosprawnych ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków przeznaczonych na poszczególne zadania. 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 2018r., 
poz. 995 , zm: Dz. U z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432 i 2500 ), art. 35a ust. 3, w związku z art. 48 ust. 1, pkt 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych ( tj. Dz.U. z 2018r., poz. 511, zm: Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz.1076, poz. 1925, poz. 2192, 
poz. 2354). oraz w związku z § 2 pkt.2 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018r., w 
sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
samorządom wojewódzkim i powiatowym . (Dz. U. z 2018r., poz. 1266 ) 

Rada Miasta Sopotu 
postanawia: 

§1 

Określić  zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 r., w wysokości 291 216,00 zł  
( słownie : dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście szesnaście złotych 00/100 ), 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Sopotu. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały RMS Nr  \-/ / .2019 
z dnia  €2-'? 2019r. 

Rodzaje zadań  realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz wysokość  środków przeznaczonych na poszczególne zadania. 

Ogółem środki PFRON na realizację  zadań  z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej: 291 216, 00 zł. 
Środki na pokrycie kosztów obsługi realizowanych 
zadań  2,5% 7 280,40 zł. 

Wysokość  środków 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej 

80 000,00 

1. Finansowanie kosztów szkoleń  organizowanych przez 
kierownika Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 38 
i 40 ustawy 

5 000.00 

2. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby 
niepełnosprawnej, zgodnie z art. 26e ustawy 25 000,00 

3. Jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do 
spółdzielni socjalnej art.12a 50 000,00 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej 

211 216,00 

1. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a 

21 216,00 

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się  art. 35a ust 1 pkt 7 
lit d 

50 000,00 

3. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 
art. 35a ust. 1 pkt 7 lit c 

140 000,00 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej łącznie 

291 216,00 


