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UCHWAŁA
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 194/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z pózn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j.), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z pózn. zm.) - Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje:

§ 1. 

Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 2  uchwały  nr 194/V/2019 Rady Miasta Lublin 
z dnia 28 marca 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin

Jarosław Pakuła
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Załącznik
do uchwały Nr  …………
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2019 roku.

Wykaz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w

2019 roku

Lp. Zadanie Środki na realizację

I. Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa

1.
Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności, art. 26

0 zł

2.
Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi 
niepełnosprawnemu, art. 26 d

0 zł

3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy, art. 26 e 100 000 zł

4. Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę, art. 41 0 zł

5.
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika 
powiatowego urzędu pracy, art. 40 

0 zł

6.
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej 
lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej, art. 12 a

100 000 zł

7. Dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego, art. 13 0 zł

8.
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, 
art. 11

100 000 zł

Razem rehabilitacja zawodowa 300 000 zł

II. Rehabilitacja społeczna

1. Dofinansowanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów  w
turnusach rehabilitacyjnych, art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a

615 000 zł

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b

163 978 zł

3. Dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na
podstawie odrębnych przepisów, art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c

2 212 705 zł

4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych,  w  związku  z  indywidualnymi  potrzebami  osób
niepełnosprawnych  oraz  usługi  tłumacza  języka  migowego  lub  tłumacza  -
przewodnika dla osoby niepełnosprawnej, art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d i f

592 000 zł

5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
art. 35a ust. 1 pkt 8

4 804 920 zł

Razem rehabilitacja społeczna 8 388 603 zł

III. Zadania zlecane

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i 
organizacjom pozarządowym, art. 36 ust. 4

40 000 zł

Razem: 8 728 603 zł
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 , z późn. zm.),

Rada Miasta Lublin w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Gminie Lublin – miastu na prawach

powiatu, na zasadach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku

w  sprawie  algorytmu  przekazywania  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 1605).

W  związku  z  powstaniem  oszczędności  z  rozliczeń  oraz  rezygnacji  wnioskodawców

z  przyznanych  dofinansowań  w ramach  zadań:  „Dofinansowanie  sportu,  kultury,  rekreacji

i turystyki osób niepełnosprawnych, art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. B”,  w wysokości 21 022,00 zł,

„Dofinansowanie  likwidacji  barier  architektonicznych,  w  komunikowaniu  się

i technicznych, art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. D” w wysokości 113 000,00 zł oraz „Dofinansowanie

usług tłumacza  języka  migowego lub tłumacza-przewodnika,  art.  35a ust.1  pkt  7  lit.  F”

w  wysokości  20  000,00  zł,  proponujemy  zwiększenie  kwoty  zadania „Dofinansowanie

zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne  i  środki  pomocnicze

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, art. 35a ust. 1

pkt  7  lit.  C”  o  kwotę  154  022,00  zł  (sto  pięćdziesiąt  cztery  tysiące  dwadzieścia  dwa  złote

00/100). Wnioski złożone w ramach zadań, na których powstały oszczędności, spełniające kryteria

niezbędne do otrzymania dofinansowania, zostały już rozpatrzone, zatem z całą pewnością nie

będziemy  w  stanie  wydatkować  pozostających  środków  do  końca  br.  Środki

te  proponujemy przesunąć  na  zadanie  „Dofinansowanie  zaopatrzenia  w sprzęt  rehabilitacyjny,

przedmioty  ortopedyczne  i  środki  pomocnicze”.  Pozwolą  one  na  przyznanie  dofinansowań

do zaopatrzenia  współfinansowanego  przez  Narodowy Fundusz  Zdrowia.  Zapotrzebowanie  na

niniejszy  sprzęt  znacznie  przewyższa  możliwości  finansowe  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy

Rodzinie w Lublinie.

Proponowane zmiany pozwolą na możliwie najefektywniejsze wykorzystanie przyznanych

Miastu Lublin środków PFRON oraz zaspokojenie najważniejszych potrzeb niepełnosprawnych

mieszkańców Lublina. 
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