
Ul-Boles ława Chrobrego 2 
44-200 Rybnik 

(2020-51670) 
Zarządzenie nr 23112020 

Prezydenta Miasta Rybnika 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie okre ś lenia wysokości ś rodków Pa ń stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizacj ę  w 2020 roku poszczególnych zada ń  z zakresu 

zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji spo łecznej osób 

niepe łnosprawnych 

Dzia łając na podstawie: 

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 

- w wykonaniu § 2 uchwa ły nr 364/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 

23 kwietnia 2020 r. w sprawie okre ś lenia zada ń  z zakresu zatrudniania 

i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji spo łecznej osób niepe łnosprawnych, 

na które mog ą  być  przeznaczone ś rodki Pa ń stwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepe łnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2020, 

zarządzam, co następuje: 

1. 

Ś rodki finansowe z Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych, 

zwanego dalej Funduszem", w kwocie ogó łem 2 996 050 zł , postanawiam podzieli ć  

na poniższe zadania w następuj ącej wysokości: 

Nazwa zadania 	
Wysokość  

ś rodków 

1) Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa ogó łem, w tym na: 	 80 000 zł  

a) finansowanie wydatków na instrumenty lub us ługi rynku pracy 

okre ś lone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, 	w 	odniesieniu 	do 	osób 	niepe łnosprawnych 	27 000 z ł  

zarejestrowanych jako poszukuj ące pracy niepozostaj ące 

w zatrudnieniu 

b) przyznawanie osobom niepe łnosprawnym ś rodków na podj ęcie 
20000z ł ! 

dzia łalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wk ładu 
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Wysokość  
Nazwa zadania 	 - 

ś rodków 

do spó łdzielni socjalnej 

c) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawc ę  

na adaptację 	lub 	nabycie 	urządze ń 	u łatwiaj ących 	osobie 
30000zł  

niepe łnosprawnej 	wykonywanie 	pracy 	lub 	funkcjonowanie 

w zak ładzie pracy 

d) finansowanie 	kosztów 	szkolenia 	i 	przekwalifikowania 
3 000 zł  

zawodowego osób niepe łnosprawnych 

2) 	Rehabilitacja społeczna ogó łem, w tym na: 2 916 050 zł  

a) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne 	i 	ś rodki 	pomocnicze 	przyznawane 	osobom 811 410 zł  

niepe łnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 

b) dofinansowanie 	likwidacji 	barier 	architektonicznych, 

w komunikowaniu si ę  I technicznych, w zwi ązku z indywidualnymi 250 000 zł  

potrzebami osób niepełnosprawnych 

c) dofinansowanie us ług tłumacza jezyka migowego lub tłumacza- 
10000zł  

przewodnika 

d) dofinansowanie kosztów dzia łania warsztatów terapii zaj ęciowej 1 844 640 zł  

2. 

1. Realizacj ę  zarządzenia powierzam: 

1) w zakresie zatrudniania i rehabilitacji zawodowej - Dyrektorowi Powiatowego 

Urzędu Pracy w Rybniku, 

2) w zakresie rehabilitacji spo łecznej - Dyrektorowi O ś rodka Pomocy 

Społecznej w Rybniku. 

2. Upoważniam dyrektorów, o których mowa w ust. 1, do dysponowania ś rodkami 

Funduszu odpowiednio w zakresie powierzonych do realizacji zada ń , 

do wysokości okreś lonych w § 1. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  obowiązującą  od dnia 

1 stycznia 2020 r. 
PREZY DEN 	IAS1A 

Piotr Ku 
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