
ZARZĄDZENIE NR 1575/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 10 września 2004 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/458/04 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie określania rodzajów zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według 
algorytmu w 2004 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w Gminie Miejskiej Kraków.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i przekazuje pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/458/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 
maja 2004 r. w sprawie określania rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2004 roku na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Gminie Miejskiej Kraków.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
      / - /



Druk nr..................... Projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

UCHWAŁA NR..................
Rady Miasta Krakowa
z dnia...................................

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/458/04 Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie określania rodzajów zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających
według algorytmu w 2004 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

i społecznej w Gminie Miejskiej Kraków.

Na podstawie art. 12 pkt 11, art.92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym /tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 
r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055/, art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 1997 
r. Nr 123 poz. 776, zm.: z 1997 r. Nr 160 poz. 1082, z 1998 r., Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, 
Nr 137 poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, z 1999 r. Nr 49 poz, 
486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, z 2000 r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 
1249, z 2001 r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 
poz. 1792, Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679, Nr 200 poz. 1683, 
Nr 241 poz. 2074, z 2003 r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262, 
z 2004 r. Nr 96 poz. 959 , Nr 99 poz. 1001/ Rada Miasta Krakowa, uchwala co następuje:

§ 1 

W uchwale nr XLVIII/458/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie 
określania rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2004 roku na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Gminie Miejskiej Kraków zmienia się treść 
załącznika nr 1 -  nadaje mu się brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Krakowie oraz Grodzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie w zakresie ustalonym ustawą z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:

Działając na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123, 
poz. 776 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Krakowa w dniu 26 maja 2004 roku podjęła 
uchwałę nr XLVIII/458/04 w sprawie określania rodzajów zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według 
algorytmu w 2004 roku na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w Gminie Miejskiej Kraków.

Prezes Zarządu PFRON pismem nr WF/2092w/2004 z dnia 02.09.2004 roku przekazał 
informację o zwiększeniu wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu 
w 2004 roku na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych według planu finansowego Funduszu na 2004 r. po 
zmianie za zgodą Ministra Polityki Społecznej z dnia 31.08.2004 r. Kwota zwiększenia wynosi 
2 435 623 zł.

Dodatkowo z uwagi na brak wniosków na realizacje zadania „zwrot kosztów przystosowania 
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb 
wynikających z ich niepełnosprawności oraz rozpoznanie przez służby medycyny pracy tych 
potrzeb”, na które pierwotnie planowano 500 000 zł, kwota ta może zostać przesunięta na inne 
zadania. W związku z powyższym proponuje się następujący podział kwoty 
2 935 623 zł:
-  „pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej” – 10 000zł,
- „dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych” – 755 000zł,
- „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” –
635 000zł,

- „dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych” – 1 100 000zł.

- „dofinansowanie kosztów utworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej” – 435 623 zł
Proponowane kwoty wynikają z analizy potrzeb i możliwości realizacyjnych.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/458/04 Rady Miasta Krakowa 

z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie określania rodzajów zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według 
algorytmu w 2004 roku na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w Gminie Miejskiej Kraków uzyskał pozytywna opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób 
Niepełnosprawnych.



                                                                                                                                Załącznik do uchwały Nr
                                                                                                                                 Rady Miasta Krakowa
                                                                                                                                 Z dnia

Plan podziału środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przyznanych według algorytmu w 2004 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej w Gminie Miejskiej Kraków

A. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 1 311 527,00 zł.

w tym: zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne

        746 527,00 zł 

zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk 
pracy dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z 
ich niepełnosprawności oraz 
rozpoznanie przez służby medycyny pracy tych potrzeb

           55 000,00 zł 

szkolenia  i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych              350 000,00 zł 

pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej            160 000,00 zł 

B. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 12 972 004,00 zł.

w tym: zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów 
terapii zajęciowej 

        5 124 148,00 zł 

dofinansowanie kosztów utworzenia i działania warsztatu terapii 
zajęciowej

758 623,00 zł. 

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych

        2 025 000,00 zł 

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystki osób 
niepełnosprawnych

      350 000,00 zł

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

           2 350 233,00 zł 

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

2 364 000,00 zł

Razem A+B: 14 283 531,00 zł


