
DRUK Nr 944 

Projekt 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 22 marca 2023 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 

2023 rok. 

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

gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

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

z 2023 r., poz. 100 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz.1526) - Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się podziału środków finansowych przyznanych dla Miasta Konina przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu na rok 

2023 w kwocie 5 422 624,00 zł (słownie złotych: pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa 

tysiące sześćset dwadzieścia cztery 00/00) na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w mieście Koninie, których plan podziału 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Opiniował radca prawny: 

W. Garczyński 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński  



Załącznik  

do Uchwały Nr  

Rady Miasta Konina 

z dnia 29 marca 2023 roku 

PLAN PODZIAŁU ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYPADAJĄCYCH WEDŁUG ALGORYTMU NA REALIZACJĘ 

ZADAŃ Z REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ DLA MIASTA KONINA NA ROK 

2023 

Wielkość środków PFRON do wykorzystania dla Miasta Konina w 2023 roku:  

5 422 624,00 zł (słownie złotych: pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące 

sześćset dwadzieścia cztery 00/00). 

I. ŚRODKI FINANSOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ZATRUDNIENIA I REHABILITACJI 

ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Lp. ZADANIE Kwota  w zł 

1. 

Przyznania osobie niepełnosprawnej środków na 

podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 

działalności w formie spółdzielni socjalnej. 

60 000,00 

2. 
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych. 
70 000,00 

3. 

- Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla 

osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie 

pozostających w zatrudnieniu. 

- Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez 

kierownika powiatowego urzędu pracy. 

0,00 

 

 

0,00 

4. 

Zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń 

ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie 

pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy (art.26 ust.1 

pkt 1b). 

0,00 

5. 

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 

pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (art.26d 

ust.1 pkt 1). 

0,00 

Rehabilitacja zawodowa – razem: 130 000,00 

II. ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI 

WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

Lp. ZADANIE Kwota w zł 

1. 
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii 

zajęciowej. 

3 517 392,00  

w tym: na wymianę 

wyposażenia lub 



dodatkowe 

doposażenie    

29 500,00 zł                                                                                     

III. ŚRODKI FINANSOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Lp. ZADANIE Kwota w zł 

1. 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się i technicznych na wnioski 

indywidualnych osób niepełnosprawnych.  

560 000,00 

2. 
Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. 
500 000,00 

3. 
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych. 
24 000,00 

4. 

- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych. 

- Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 

osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów. 

559 232,00 

5. 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym. 

130 000,00 

6. 
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub 

tłumacza – przewodnika. 
2 000,00 

Rehabilitacja społeczna – razem: 1 775 232,00 

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA  

ORAZ WTZ – RAZEM: 
5 422 624,00 

 

 

  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ………………….  2023 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 2023 rok. 

Prezydent Miasta Konina pismem z dnia 16 lutego 2023 roku nr DF.WSA.98.2023.w. 

otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie 

informację o wysokości środków PFRON przypadających w 2023 roku na realizację zadań 

określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom 

wojewódzkim i powiatowych. 

Miasto Konin na realizację powyższych zadań otrzymało kwotę 5 422 624,00 zł (słownie 

złotych: pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery 

00/00). 

W myśl art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych Rada Miasta Konina w formie uchwały określa zadania, na które 

przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w danym roku. 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

2023 rok zaproponowany w załączniku nr 1 do projektu uchwały wynika z oszacowania 

najpilniejszych potrzeb mieszkańców Konina z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych, rozeznanych na podstawie dotychczas złożonych 

wniosków oraz analizy z poprzednich lat. 

Projekt podziału środków zaproponowany w załączniku do projektu uchwały uzyskał 

pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Koninie. 

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie proponowanej uchwały. 

 

Zastępca Prezydenta 

Miasta Konina 

/-/ Witold Nowak  
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