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ZD.8411.4.2019 Gliwice, 16.04.2020 

nr kor.  UM.357419.2019  
  

 Szanowny Pan 
Tomasz Tylutko 
Radny Rady Miasta Gliwice  

 
 
Dotyczy: Turnusy rehabilitacyjne - wyjaśnienia 

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 08.04.2019 r. informuję, 
że zadania powiatu określone w art. 35 a ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w tym turnusy rehabilitacyjne winny być finansowane ze środków 
PFRON. Zgodnie z ww. ustawą rada powiatu corocznie podejmuje 
uchwałę określającą zadania, które w danym roku będą dofinansowane 
ze środków PFRON.  

Biorąc pod uwagę, że limitowane środki PFRON nie pozwalają 
na finansowanie wszystkich zadań, do realizacji w 2019 r. zostały 
wybrane te najważniejsze, które pozwalają na funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych: 

1) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych, 

3) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-
przewodnika, 

4) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, 

5) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadania w zakresie 
usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych, 

a w ramach rehabilitacji zawodowej: 

6) finansowanie jednorazowych środków dla osób niepełnosprawnych 
na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie 
wkładu do spółdzielni socjalnej, 

7) finansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 
niepozostających w zatrudnieniu, 

8) finansowanie instrumentów i usług rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających 
w zatrudnieniu. 

Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Miasta w dniu 
28 marca 2019 r. (uchwała nr IV/82/2019). Pragnę podkreślić, 
że decyzja powyższa została podjęta po zasięgnięciu opinii Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Z poważaniem 
(-) Krystian Tomala 

Zastępca Prezydenta Miasta 
(podpisano elektronicznie) 

Kopia: ZD-a/a 

 


