
ZARZĄDZENIE NR 97/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 20 stycznia 2009 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do 
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia rodzajów zadań i 
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających według algorytmu w 2009 roku na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej 
Kraków – druk nr 991.

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
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę do 

projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających 
według algorytmu w 2009 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków – druk nr 991, w brzmieniu 
załącznika do niniejszego zarządzenia. 

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /



Załącznik 
do zarządzenia Nr 97/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 20 stycznia 2009 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia rodzajów zadań i 
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających według algorytmu w 2009 roku na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej 
Kraków – druk nr 991.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady
Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r.
Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

Zmienia się treść załącznika do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia 
rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2009 roku na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej 
Kraków i nadaje mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

Treść autopoprawki uwzględnia potrzeby zgłaszane przez Grodzki Urząd Pracy w zakresie 
realizowanych zadań. Kwotę w wysokości 170 000,00 zł przenosi się z pozycji „zwrot 
kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób 
niepełnosprawnych” do pozycji „zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionej 
osoby niepełnosprawnej”.
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Załącznik do autopoprawki
Rady Miasta Krakowa z dnia

Plan podziału środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przyznanych według algorytmu w 2009 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w Gminie Miejskiej Kraków

A. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 600 000,00zł

w tym: zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji 
pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych

0

zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika 
pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

0

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionej 
osoby niepełnosprawnej 170 000,00zł

zwrot 60 % wynagrodzenia/ obowiązkowych składek na 
ubezpieczenie społeczne zatrudnionej osoby niepełnosprawnej 105 000,00zł

szkolenia  i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych / 
inne usługi lub instrumenty rynku pracy

150 000,00zł

środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 170 000,00zł

dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego 
zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej 5 000,00zł

B. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 14 195 075,00zł

w tym: zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania 
warsztatów terapii zajęciowej 

7 460 833,00zł

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

2 000 000,00zł

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystki osób 
niepełnosprawnych

600 000,00zł

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

1 400 000,00zł

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

1 734 242,00zł

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej o.n. 
zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

1 000 000,00zł

Razem A+B: 14 795 075,00zł


