
 
 

PR.0008.1.11                                                                                              Złotów, 31.01.2011 r.  

 

Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych za 2010 rok z uwzględnieniem realizacji uchwały nr VII/34/2007 z dnia 28 

marca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w latach 2007 – 2013” za 2010 rok. 

 

Wydział Promocji i Rozwoju realizował w roku 2010 „Powiatowy program działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2007 – 2013” przyjęty uchwałą Rady Powiatu 

Złotowskiego nr VII/34/2007 z dnia 28 marca 2007 roku będący podstawą programową 

zadań realizowanych przez Powiat Złotowski na rzecz osób niepełnosprawnych 

finansowanych zarówno bezpośrednio ze środków PFRON przekazywanych do powiatu w 

ramach algorytmu podziału oraz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. W 2010 

roku w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II” w oparciu o 

uchwałę programową Wydział pozyskał dodatkowe środki finansowe w łącznej wysokości 

199.800,00 zł. na zadania inwestycyjne oraz 4.000,00 zł. na obsługę tych zadań.  

W ramach tych środków w 2010 r. zrealizowano dwa zadania inwestycyjne tj. budowa 

szybu windy wraz z montażem dźwigu łączącego oddział wewnętrzny z oddziałem 

dziecięcym i pracownią diagnostyki obrazowej umożliwiający swobodne poruszanie się 

osobom niepełnosprawnym w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie 

gdzie kwota pozyskana wyniosła: 150.000,00 zł. natomiast wkład własny 

beneficjenta(szpitala) wyniósł: 157.455,09 zł. oraz likwidacja barier architektonicznych – 

budowa podjazdu i przystosowanie wc dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia           

w Zakrzewie gdzie kwota pozyskana wyniosła: 49.800,00 zł. natomiast wkład własny 

beneficjenta (Gmina Zakrzewo) wyniósł: 50.198,72 zł.  



 
 

Wydział Promocji i Rozwoju ponadto w 2010 r. wykonał wspólnie z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie zadania na rzecz osób niepełnosprawnych określonych w uchwale 

Rady Powiatu Złotowskiego nr XLII/178/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia 

zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2010 roku. Wydział wykonywał zadania w zakresie aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych oraz w zakresie zlecania zadań w zakresie aktywizacji 

zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym.  Szczegółowy opis 

realizowanych zadań zawarto w poniższych zestawieniach tabelarycznych.  

Tab.1 Wykonanie uchwały w rozbiciu na zadania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa zadania Kwota na zadanie Wykonanie

1.

Udzielenie osobom niepełnosprawnym 

jednorazowo środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej albo 

na wniesienie wkładu do spółdzielni 

socjalnej (art.12a)

60 000,00 zł                         60 000,00 zł                        

2. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy dla pracodawcy, który zatrudni 

osobę niepełnosprawną (art. 26e)

90 000,00 zł                         90 000,00 zł                        

3.
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej                          

i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecane fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym (art. 36 ust. 2)

10 000,00 zł                         10 000,00 zł                        

160 000,00 zł                       160 000,00 zł                     RAZEM:



 
 

Tab.2 Szczegółowy opis zadań oraz ich wykonanie   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JB/MM 

Nazwa zadania 
Łączna kwota 

na zadanie

Nazwa beneficjenta 

pomocy

Łączna kwota 

dofinansowania
Uwagi

Grzegorz Andrzej Kowalski  

77-400 Święta

20 000,00 zł           

Justyna Gmurczyk 77-400 

Złotów

20 000,00 zł           

Katarzyna Załęgowska – 

Hernik 77-400 Złotów

20 000,00 zł           

Prywatne Gospodarstwo 

Rolne – Ubojnia Drobiu

Górzna 105

77-400 Złotów

15 000,00 zł           

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe

 „BEŁKA” Spółka Jawna

ul. Jeziorna 99

77-400 Złotów

22 500,00 zł           

PPHU MARTEK II S.C. Zofia 

i Marian Muszyńscy

ul. Zwycięstwa 1

77-416 Tarnówka

22 500,00 zł           

KAMIENIARSTWO 

Andrzej Pietruszka

ul. Stolarska 2

77-400 Złotów

15 000,00 zł           

Spółdzielnia „PRETOR”

ul. Kolejowa 10

77-400 Złotów

15 000,00 zł           

FUNDACJA NA RZECZ 

POMOCY

OSOBOM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM 

„KRAJNA”

ul. Konopnickiej 15a

77-400 Złotów 

5 000,00 zł            

Stowarzyszenie Polskie 

Uniwersytety Ludowe w 

Radawnicy ul. 

Uniwersytecka 6                 

77-400 Złotów

5 000,00 zł            

RAZEM: 160 000,00 zł    

Zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecane 

fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym (art. 36 ust. 2)

60 000,00 zł      

90 000,00 zł      

160 000,00 zł                                                    

Osoby ubiegające się o przyznanie 

jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

posiadający orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności które były 

zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako bezrobotne 

albo poszukujące pracy.

Kwota refundacji stanowiska pracy 

dla osoby niepełnosprawnej była 

zróżnicowana ze względu na ilość 

tworzonych stanowisk tj. w 

przypadku większej liczby 

stanowisk u jednego pracodawcy 

refundowano w kwocie 

maksymalnie 11.250,00 zł. 

natomiast jedno stanowisko u 

jednego pracodawcy było 

refundowane w maksymalnej 

kwocie 15.000,00 zł. 

Przyznawano dofinansowanie             

w trybie małych grantów na zadania 

szczegółowo określone 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 

2008 r. w sprawie rodzajów zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym (Dz.U 

z 2008 r.Nr 29, poz.172)

10 000,00 zł      

Udzielenie osobom 

niepełnosprawnym jednorazowo 

środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo na 

wniesienie wkładu do spółdzielni 

socjalnej (art.12a)

Zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy dla 

pracodawcy, który zatrudni osobę 

niepełnosprawną (art. 26e)


