
UCHWAŁA Nr 133 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 maja 2019 roku 

zmieniająca Uchwałę Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 

2019 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w Mieście Koninie na 2019 rok. 

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 511 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) - Rada Miasta Konina uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie 

Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Wiesław Steinke 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 133 

Rady Miasta Konina 

z dnia 29 maja 2019 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 

2019 roku  

w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2019 rok. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 

określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w Mieście Koninie na 2019 rok dokonano podziału środków finansowych przyznanych 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu 

w kwocie 3 291 583,00 zł na: 

zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

w kwocie 137 800,00 zł; 

zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w kwocie 2 260 092,00 zł; 

zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 893 691,00 

zł. 

W okresie do końca kwietnia największe zapotrzebowanie odnotowano na dofinansowanie 

do sprzętu rehabilitacyjnego, środków ortopedycznych i pomocniczych, likwidacji barier 

i turnusów rehabilitacyjnych. W związku z mniejszym zapotrzebowaniem osób 

z niepełnosprawnościami na zadania w ramach rehabilitacji zawodowej, dotyczącym 

wyposażenia stanowisk pracy i podjęcia działalności gospodarczej oraz w celu pełnego 

wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 roku, wskazanym jest dokonanie nowego podziału 

uwzględniając najpilniejsze potrzeby. 

Projekt wskazanego podziału środków finansowych, zaproponowany w załączniku do 

uchwały, uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Koninie.  

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie proponowanej uchwały. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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