
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich 

realizację w 2023 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2023 r. poz. 40), w zw. z art. 92 ust. 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.), 
na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przeznaczyć środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 
5 941 455,00 zł na realizację w 2023 r. następujących zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych: 

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

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

3) finansowanie instrumentów i usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, 
niepozostających w zatrudnieniu, 

4) dofinansowanie osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą do oprocentowania 
kredytu bankowego zaciągniętego na jej kontynuowanie, 

5) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

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

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

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

9) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) rada powiatu w formie 
uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przekazywane według algorytmu samorządom powiatowym na wyodrębniony rachunek 
bankowy, celem realizacji tych zadań. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 17 lutego 2023 r. poinformował, 
że wysokość środków finansowych na realizację zadań określonych ww. ustawą dla Miasta Gliwice w 2023 r. 
wynosi 5 941 455,00 zł. 
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