projekt

Uchwała Nr

/

/2021

Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia

2021 roku

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 426, 568, 875, z 2021 r. poz. 159) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

Załącznik
do Uchwały Nr
./
/2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia
2021 roku

Zadania finansowane
w 2021 roku

ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

LP

TREŚĆ

Plan 2021 rok

1

2

3

I
1
2
II
1.

Opieka Społeczna PFRON
Przychody
Wpływy z PFRON
Dochody z tyt. Obsługi
Wydatki
Zwrot
kosztów
wyposażenia
stanowisk
niepełnosprawnych art. 26e ustawy*

pracy

dla

osób

4.747.683
4.631.886
115.797
4.747.683
680.000

2.

Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w
zatrudnieniu art. 11 ustawy*

11.000

3.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12a ustawy*

26.000

Pokrycie kosztów szkoleń niepełnosprawnych osób bezrobotnych i
poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu art. 38 i 40
ustawy*
Razem rehabilitacja zawodowa

4.

1.
2.
3.

4.

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art.35a
ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy*
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
art. 35 a ust. 1 pkt 8 ustawy*
Dofinansowanie, zaopatrz, w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35 a ust. 1
pkt 7 lit. c ustawy*
Dofinansowanie likwidacji barier:

architektonicznych
w komunikowaniu się
technicznych
na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych art. 35 a ust. 1 pkt
7 lit. d ustawy*
5.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych art. 35 a ust.1 pkt 7 lit. b ustawy*
Razem rehabilitacja społeczna
Wydatki na obsługę PFRON

3.000

720.000
200.000
2.690.304
560.282

400.000
200.000
100.000
100.000

61.300
3.911.886
115.797

* Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r. poz.
426, 568, 875, z 2021 r. poz. 159)/ j
PREZYDENT; IASTA

C

^EK^OR
)\ą
a Kęcińska

PełnombJnfk Prezydenta
ds. InwestorówI idcjowych i Zatrudnienia

mgr Joanna Piomowska-Ciechomska

UZASADNIENIE

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane są przez Miasto Koszalin na
podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 159).
Pismem z dnia 18.02.2021 roku Prezes Zarządu PFRON przekazał informację o wysokości środków
PFRON na 2021 rok na realizację zadań określonych w ww. ustawie.
Przyznany limit środków w wysokości 4.631.886 zł na realizację wszystkich zadań w 2021 roku jest
większy ogółem w porównaniu z rokiem ubiegłym o 719.119 zł tj. ok. 18,38 %.
Środki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wzrosły o 148.800 zł i wynoszą 2.690.304 zł.
Z uwagi na zwiększone środki ogółem z PFRON, i tym samym możliwość zaspokojenia potrzeb osób
niepełnosprawnych, proponuje się zwiększenie środków, w porównaniu do roku 2020, o 490.319 zł na
pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, natomiast na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej o 80.000 zł.

Wykorzystanie środków PFRON w latach 2018 - 2020 oraz propozycję podziału środków na
poszczególne zadania do realizacji w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

LP1.

Wyszczególnienie
Limit ogółem

2018 rokwykonanie
3 059 107,00

2019 rokwykonanie
3 458 534,00

2020 rok wykonanie
3 387 474,69

Dynamika
2020:2019
97,95

Plan
2021 rok
4 631 886

Dynamika
2021:2020
136,74

113,26

2 690 304

105,85

(plan na 2020
3 912 767)
2.

3.

Limit - WTZ

Limit - rehabilitacja
zawodowa w tym:

1- zwrot kosztów
wyposażenia
stanowisk pracy dla
osób
niepełnosprawnych

1 958 328

2 243 904

2 541 504

118
uczestników

124
uczestników

124
uczestników

553 002

556 978

199 000

124
uczestników

35,73

720 000

361,81

37,48

680 000

341,71

(plan
pierwotny
640 000)*
516 183,73

530 978

199 000
(plan
pierwotny
640 000)*
5 stanowisk

13 stanowisk

13 stanowisk

2- finansowanie
wydatków na
instrumenty i usługi
rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych
poszukujących pracy
niepozostających w
zatrudnieniu

5 857,97
(plan
pierwotny
16 000)*

0,00
(plan 0)

0
(plan
pierwotny
9 000)*

X

11 000

100,00

3- środki na podjęcie
działalności
gospodarczej,
rolniczej albo
działalności w formie
spółdzielni socjalnej,
4- Pokrycie kosztów
szkoleń
niepełnosprawnych
osób bezrobotnych i
poszukujących pracy
niepozostających w
zatrudnieniu

26 000
(plan 26 000)

26 000
(plan
pierwotny 0)*

0
(plan 28 000)

X

26 000

100,00

4 960,30
(plan
pierwotny
5 000)*

0,00
(plan 0)

0
(plan
pierwotny
3 000)

X

3 000

100,00

17 stanowisk

1

4.

Limit - rehabilitacja
społeczna w tym:

turnusy
rehabilitacyjne
likwidacja barier
architektonicznych
likwidacja barier w
komunikowaniu się
likwidacja barier
technicznych
Sprzęt rehabilitacyjny

547 777

657 652

646 970,69

98,38

1 221 582

188,82

99 686

77 386

(plan
pierwotny
731 263)*
58 641,00

75,78

200 000

341,06

44 837

100 000

60 823,10

60,82

200 000

328,82

0,00

20 000

43 724,72

218,62

100 000

228,70

24 385

48 447,03

53 241,39

109,90

100 000

187,82

358 618,93

411 818,97

401 218,68

97,43

560 282

139,65

20 250,07

0,00

29 321,80

X

61 300

209,06

(...)

Dofinasowanie do
sportu (...)

*Z uwagi na konieczność racjonalnego wykorzystywania środków PFRON w ciągu roku zachodziła konieczność zmiany wysokości
środków na zadaniu (np. PUP 2018 pkt 3.2 - plan pierwotny 16.000 zł - ostateczny 5.857,97 zł; UM 2019 pkt. 3.3 - plan pierwotny
0 - ostateczny 26.000 zł).

Propozycja podziału środków PFRON na 2021 rok jest następująca:
1) rehabilitacja zawodowa - 680.000 zł. - 14,68% przyznanego ogółem limitu:
>

zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - 640.000 zł

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji (....) Pracodawca może otrzymać ze środków Funduszu zwrot kosztów
wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5.167,47 zł (Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w 2020 r.) W świetle powyższego maksymalna wysokość refundacji kosztów
wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej mogłaby wynosić 77.512,05 zł. (15 x
5.167,47 zł). Przy założeniu, że średnia wysokość refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla
Pracodawcy wynosić będzie po 40.000 zł (w 2020 r. średnia refundacja również wynosiła 39.800,00 zł)
zatrudnienie znajdzie około 17 osób niepełnosprawnych.
Tworzenie zachęt dla Pracodawców w postaci refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy plus
częściowa refundacja wynagrodzeń przez PFRON powoduje, że osoby niepełnosprawne mają szansę na
podjęcie pracy - rehabilitacji zawodowej.
Wydatkowanie środków na tym zadaniu jest optymalne ponieważ wypłacone raz środki na refundację
kosztów wyposażenia stanowiska pracy „pracują" na rzecz osoby niepełnosprawnej przez okres
minimum trzech lat.
>
>

finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu - 11.000zł
pokrycie kosztów szkoleń niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy
niepozostających w zatrudnieniu - 3.000 zł

Pismem z dnia 26 lutego br. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie wystąpił z wnioskiem o przyznanie
środków PFRON na 2021 rok w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań:
w zakresie finansowania wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy - 22.000 zł oraz pokrycia kosztów
szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - 3.000 zł. Środki te pozwoliłyby na
objęcie wsparciem 3 osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób w ramach stażu i 1 osobę w ramach
szkolenia. Mając na uwadze fakt, iż przyznana w ubiegłym roku kwota łącznie 12.000 złotych na te same
dwa zadania nie została w całości wykorzystana, oraz wzmożone ryzyko trudności w wydatkowaniu tych
środków w roku bieżącym, wynikające z trwającej pandemii Covid-19, zasadnym jest zabezpieczenie
środków na powyższe zadania w stopniu minimalnym, tj. na zadania w zakresie finansowania wydatków
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na instrumenty i usługi rynku pracy -11.000 zł (50% kwoty wnioskowanej) oraz pokrycie kosztów szkoleń
i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - 3.000 zł. W przypadku wydatkowania tych
środków i konieczność zabezpieczenia wyższej kwoty, istnieje możliwość dokonania przesunięć między
zadaniami w ciągu roku. Proponowany podział zwiększy szansę na racjonalne wykorzystanie środków
PFRON w 2021 roku.
>

środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej - 26.000 zł

W roku 2020 środki przeznaczone na zadanie dotyczące podjęcia działalności gospodarczej nie zostały
wykorzystane. Istotny wpływ na brak zainteresowania tą formą wsparcia miała pandemia Covid-19, która
zachwiała wieloma gałęziami gospodarki. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż w latach wcześniejszych
osoby niepełnosprawne korzystały ze środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, dlatego
zasadnym jest zabezpieczenie środków na przedmiotowym zadaniu w roku bieżącym. Proponowana na
rok 2021 kwota 26.000 zł umożliwi objęcie wsparciem 1 osoby niepełnosprawnej, a w przypadku braku
zainteresowania tą formą ze strony osób niepełnosprawnych, w ciągu roku dokonane zostaną zmiany w
uchwale, aby racjonalnie wykorzystać środki PFRON.
2) rehabilitacja społeczna - 3.911.886 zł - 84,46 % przyznanego ogółem limitu, w tym:
>

dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - 2.690.304 zł

>

pozostałe zadania z rehabilitacji społecznej - 1.221.582 zł

Zadania realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
Propozycję podziału środków PFRON przygotowano w oparciu o szczegółową analizę ilościową
wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które
wpłynęły do MOPR w Koszalinie do dnia 18.02.2021 r. oraz w oparciu o analizę lat ubiegłych.
Należy podkreślić, iż proponowana wysokość środków PFRON na ww. zadania w odniesieniu do
prognozowanej ilości wniosków, które mogą być składane przez cały rok, na dzień analizy, w całości
zaspokoi potrzeby finansowe na ich realizację.
Liczbę złożonych i zrealizowanych wniosków oraz wydatkowanych kwot na poszczególne zadania
w latach 2018 - 2021 przedstawiają poniższe tabele:
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych
2021 r.
stan na
WYSZCZEGÓLNIENIE
2018 r.
2019 r.
2020 r.
dzień
Lp.
18.02.2021
r.
1. Liczba złożonych wniosków
147
265
165
34
2. Liczba zrealizowanych wniosków
57
41
37
X
99.686
77.386
3. Kwota wydatkowana w zł
58.641
X
4. Kwota wnioskowanego dofinansowania w zł
X
X
X
66.827
5. Proponowana kwota na realizację
200.000
tego zadania
Proponowana wysokość środków na realizację zadania - dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, umożliwi przyznanie dofinansowania
dzieciom i osobom dorosłym, które dotychczas nie korzystały z tej formy pomocy lub korzystały z niej
w odległym czasie oraz osobom niepełnosprawnym, które w roku 2020 nie skorzystały z dofinansowania
ze względu na panującą pandemię COVID-19.
MOPR proponuje zabezpieczenie znacznie wyższej kwoty, niż wskazuje liczba złożonych na dzień
18.02.2021r. wniosków na turnusy. W przypadku, gdyby m. in. z uwagi na pandemię, sytuacja
uniemożliwiała korzystanie z turnusów, środki zostaną w ciągu roku przesunięte na inne zadanie.
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2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

2019 r.

2020 r.

39

63

84

20
69.222

38
168.447

56
157.789

X

X

X

X

115.869

1.
Liczba złożonych wniosków
2.
3.
4.
5.

Liczba zrealizowanych wniosków
Kwota wydatkowana w zł
Kwota wnioskowanego
dofinansowania w zł
Proponowana kwota na
realizację zadania z zakresu
likwidacji barier:
- architektonicznych
- w komunikowaniu się
- technicznych

2021 r.
stan na dzień
18.02.2021 r.
13 w tym:
likw. barier archit. - 5
likw. barier w kom. - 7
likw. barier tech. -1

2018 r.

X

400.000
200.000
100.000
100.000

Realizacja zadania w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, umożliwi lub
w znacznym stopniu ułatwi osobom niepełnosprawnym wykonywanie podstawowych, codziennych
czynności lub kontaktów z otoczeniem. Zaproponowany limit środków na realizację ww. zadania
umożliwi całkowite zaspokojenie potrzeb w tym zakresie.
Na likwidację barier architektonicznych złożono wnioski o dofinansowanie zakupu schodołaza, windy
oraz przystosowanie łazienek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z kolei na likwidację
barier w komunikowaniu się złożono wnioski o dofinansowanie zakupu laptopów, komputerów
stacjonarnych, oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Natomiast na likwidację barier technicznych złożono
wniosek o dofinansowanie do zakupu wanny z drzwiczkami.
W bieżącym roku będą preferowane wnioski o dofinansowanie takich sprzętów i urządzeń, które
umożliwią osobom niepełnosprawnym samodzielne wyjście z domu (np. schodołazy, podjazdy)
i komunikowanie się z otoczeniem oraz ułatwią pielęgnację osób niepełnosprawnych przez osoby
sprawujące nad nimi opiekę (np. zakup podnośników, łóżek medycznych).
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze
2021 r.
stan na
WYSZCZEGÓLNIENIE
2018 r.
2019 r.
Lp.
2020 r.
dzień
18.02.2021
r.
1. Liczba złożonych wniosków
320
377
348
46
2. Liczba zrealizowanych wniosków
297
276
312
X
3. Kwota wydatkowana w zł
358.619
411.819
401.219
X
4. Kwota wnioskowanego dofinansowania w zł
X
X
X
67.139
5. Proponowana kwota na realizację
560.282
tego zadania
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na
podstawie odrębnych przepisów przyznaje się osobom niepełnosprawnym, które zakupiły lub zakupią
przedmioty ortopedyczne (w tym np.: protezy, wózki, ortezy, kule i balkoniki) i środki pomocnicze (w
tym np.: aparaty słuchowe, pieluchomajtki, cewniki) z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu
Zdrowia. Natomiast dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dotyczy urządzeń, które nie
są dofinansowywane ze środków NFZ. Zaproponowany limit środków pozwoli na realizację wniosków
składanych w ciągu całego roku, rozpatrywanych według kolejności ich wpływu.
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4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - dla osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

2018 r.

2019 r.

2020 r.

1.
2.
3.
4.
5.

Liczba złożonych wniosków
Liczba zrealizowanych wniosków
Kwota wydatkowana w zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania w zł
Proponowana kwota na realizację
tego zadania

7
6
20.250,07
X

5
X
X
X

4*
2
29.322
X

2021 r.
stan na
dzień
18.02.2021
r.
0
X
X

61.272
61.300

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań
powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON wnioski w tym zadaniu są składane do 30 listopada roku
poprzedzającego ich realizację.

Do realizacji w 2021 roku zadania - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych do dnia 30.11.2020 roku wpłynęły 4 wnioski stowarzyszeń, w tym:
- 2 wnioski na organizację wycieczek,
- 2 wnioski na zorganizowanie spotkania wigilijnego.
Zaproponowany limit środków pozwoli na realizację wszystkich złożonych wniosków.
5. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba złożonych wniosków
Liczba zrealizowanych wniosków
Kwota wydatkowana w zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania w
zł
Proponowana kwota na realizację
tego zadania

2018 r.

2019 r.

2020 r.

X

X

X
X
X
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Do dnia 18.02.2021 r. nie wpłynął żaden wniosek w zadaniu - dofinansowanie usług tłumacza języka
migowego lub tłumacza - przewodnika dla osoby niepełnosprawnej.
W projekcie uchwały dot. podziału środków PFRON na 2021 rok uwzględniono najpilniejsze potrzeby
mieszkańców Koszalina, wynikające ze złożonych wniosków (wg stanu na dzień 18.02.2021 roku
- MOPR oraz 26.02.2021 roku - PUP) przeanalizowano również skalę potrzeb osób niepełnosprawnych
na przestrzeni ostatnich lat.
Jeżeli w trakcie realizacji uchwały zajdzie konieczność dokonania przesunięć środków między zadaniami,
zostanie przygotowana propozycja dokonania niezbędnych zmian.
Uchwała została przekazana do zaopiniowania przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób
Niepełnosprawnych w Koszalinie.
Wobec powyższego wnoszę o podjęcie przez Wysoką Radę przedmiotowej Uchwały.
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DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
W SPRAWIE OKREŚLENIA ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2021
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie zapoznała się z treścią projektu
uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON
w 2021 roku.
Przy wyrażaniu opinii Rada wzięła pod uwagę następujące okoliczności:
• rzetelne przeanalizowanie skali potrzeb osób niepełnosprawnych na przestrzeni ostatnich lat,
• potrzeby mieszkańców na podstawie składanych wniosków.
Uwzględnienie powyższych warunków, w opinii Rady, pozwoliło autorom projektu rzetelnie ocenić skalę
potrzeb w poszczególnych kategoriach wydatków.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie opiniuje pozytywnie zaproponowany
podział środków finansowych na poszczególne zadania, przekazany przez PFRON na 2021 rok.

W imieniu Rady
Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie
Ryszard Patkowski
(-)

Koszalin, dnia 12 marca 2021 roku
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