
                                Uchwała  Nr   XXXIII/568/2022 
Rady Miasta Sopotu 
z dnia 1 kwietnia 2022r. 

 
w sprawie określenia zadań realizowanych w 2022r. na rzecz osób                                        
z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na poszczególne zadania. 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o 
samorządzie powiatowym  (tj. z dnia 28 stycznia 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. poz. 
583 ), 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. z dnia 23 lutego 2021 r. Dz.U. z 
2021 r. poz. 573 ze zm.)  w związku  z § 2 pkt. 2 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 
2003r, w sprawie  algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym  ( t. j.  z dnia 7 sierpnia 2019 r. Dz.U. z 
2019 r. poz. 1605 ze zm.) 
 
 

Rada      Miasta     Sopotu 
   postanawia: 

 
§ 1 

 
Określić zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, finansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022 r.,  w wysokości 
475 997,00 zł ( słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 
siedem  zł 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. 
 
 
 
 
  Radca Prawny                                                                          Przewodniczący 
  /-/ Anita Sałek                                                                      Rady Miasta Sopotu 
                                                                                               /-/ Piotr Bagiński   
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Załącznik  Nr 1 
do Uchwały RMS Nr  XXXIII/568/2022 
z dnia  1 kwietnia 2022 r. 

 
Rodzaje zadań realizowanych w 2022 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                475 997, 00 zł 
rehabilitacji zawodowej i społecznej: 
Środki na pokrycie kosztów obsługi realizowanych                      11 899,00   zł. 
zadań 2,5%            
 Wysokość środków  
 
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej 
 

 
95 000,00 

 
1. Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez 

kierownika Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 38 
i 40 ustawy 

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

 
5 000,00 

 
 

20 000,00 

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

70 000,00 

  

  
 
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej 
 

 
380 997 ,00 

 
1. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych art.  35a ust.1 pkt 7 lit. a 

 
70 000,00 

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

90 000,00 

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

220 997,00 
 
 

 
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej łącznie  
 

 
475 997,00 

 



 
 
 

Uzasadnienie 
 
 
 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał 
podziału środków przewidzianych planem finansowym PFRON na 2022r. w części 
przeznaczonej na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do 
kompetencji samorządów powiatowych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   (tj. 
z dnia 23 lutego 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) 
Kwota przyznanej dotacji  to  475 997,00 zł. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków   
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Samorządom Wojewódzkim 
i Powiatowym z dnia 13 maja 2003 tj. z dnia 7 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1605)  
obliczono wysokość środków finansowych dla powiatu Sopot. 

Podstawę obliczeń do przedmiotowego podziału środków w zakresie danych osobowych 
zgodnie z przepisami wymienionego rozporządzenia stanowiły dane GUS dotyczące: 
• liczby osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących 
pracy i nie pozostających w zatrudnienie, wyliczona jako średnia z września, października, 
listopada 2021r.,wg stanu na koniec miesiąca - 41 
• liczby dzieci w powiecie w wieku 0-14 -  3 882 
• liczby osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie  -  31 404 
• wskaźnika częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku 
 0-14  -  2,23% oraz wśród osób w wieku powyżej 15 lat  -  10,09%. 
 
   
Propozycję  podziału środków PFRON pozytywnie zaopiniowała Społeczna Powiatowa Rada 
ds. Osób z Niepełnosprawnościami , jako organ opiniodawczo-doradczy  Prezydenta. 
 
 

                                                                                                 WICEPREZYDENT MIASTA 

                                                                                                         /-/ Magdalena Czarzyńska - Jachim 

Z-ca Naczelnika Wydziału Zdrowia  
i Spraw Społecznych 
/-/ Edyta Kozik-Wilczewska 
 
 
Główny Specjalista 
ds. Osób z Niepełnosprawnościami 
i Przeciwdziałania Bezrobociu 
/-/ Marlena Waruszewska- Jewsienia 
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