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I. Wstęp 

 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest dokumentem służącym 

realizacji polityki społecznej. 

 

Program będzie realizował jej cele szczegółowe tj. jak: 

1. integracja podmiotów działających w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych, 

2. usprawnienie systemu informacji dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych, 

3. likwidacja głównych przyczyn izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, 

4. tworzenie warunków umożliwiających łagodzenie skutków niepełnosprawności. 

 

Funkcjonujący system rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych ukształtował się z początkiem lat 90-tych. Obowiązująca ustawa  

o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi kontynuacje 

uchwalonej w 1991 roku Ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Liczne zmiany, jakich dokonano w przepisach zasadniczo nie zmieniły systemu, ani sposobu 

rozwiązywania problemów wynikających z niepełnosprawności. 

Nie zmieniono również fundamentów systemu wspierania osób niepełnosprawnych dotyczących 

podstawowych struktur odpowiedzialnych za realizację polityki państwa w odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych, jak też źródła jej finansowania, co w rezultacie zapewniło stabilność wsparcia. 

Kluczowym dokumentem międzynarodowym, do którego odwołuje się Wspólnota Europejska przy 

wsparciu strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych są „Standardowe Zasady Wyrównywania 

Szans Osób Niepełnosprawnych”, przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  

w 1993 roku. Dokument ten wskazuje na działania niezbędne dla zapewnienia pełnego uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych poprzez m.in. dostosowanie środowiska fizycznego, likwidację wszelkiego 

typu barier ograniczających swobodne funkcjonowanie oraz poprzez zapewnienie dostępu do różnego 

rodzaju usług, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym prowadzenie niezależnego życia  

w społeczności lokalnej. 

Powyższa polityka wobec osób niepełnosprawnych opiera się na idei niedyskryminacji, równego 

traktowania i równości szans. 

Stosowanie tych zasad ma prowadzić do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych. 

Różnice indywidualne między ludźmi są zjawiskiem naturalnym, muszą być respektowane i nie mogą 

stanowić przyczyny nierównego traktowania. A zatem należy dążyć do tego, aby jak najszerzej 

eliminować negatywny wpływ występujących ograniczeń na warunki życia osób niepełnosprawnych, 

ich niezależność ekonomiczną, dostęp do rehabilitacji, opieki zdrowotnej, usług wspierających, 

edukacji i szkolenia, zatrudnienia, kultury, środowiska budowlanego, transportu i informacji. 
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Przy planowaniu działań konieczne jest unikanie tworzenia jakichkolwiek nowych barier oraz 

usuwanie już istniejących. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych to sposób 

przedstawienia strategii działań zmierzających do tworzenia odpowiednich warunków do 

funkcjonowania osób niepełnosprawnych w Powiecie Brzeskim. 

Program uwzględnia możliwość jego modyfikacji, przewiduje ciągły dopływ nowych informacji 

zarówno o warunkach zdrowotnych, pracy, bytu, funkcjonowania w środowisku lokalnym, jak  

i o instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

„Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w Powiecie Brzeskim został 

opracowany w oparciu o następujące akty prawne: 

 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123 poz. 776 z póź. zm./. 

2. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ z dnia 13 grudnia 2006 r.  

3. „Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 

1591 z póż. zm./. 

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 

1592 z póź. zm./. 

5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 

poz. 1590 z póź. zm./. 

6. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 sierpnia 1997 r. /M.P. z 1997 r., Nr 50 

poz.475/ 

 

II. Założenia ogólne i definicje 

 

Program jest skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu brzeskiego i ich 

rodzin. 

 Ujmowany w skali globalnej problem niepełnosprawności traktowany jest najczęściej jako nie 

tylko problem zdrowotny, ale także problem społeczny. Niepełnosprawność staje się udziałem coraz 

większej rzeszy ludzi, zwłaszcza w związku z postępem nauki ratującej życie w przypadkach: ciężkich 

uszkodzeń organizmu, wad wrodzonych i wcześnie nabytych. Zauważalny wzrost liczby osób 

niepełnosprawnych wyznacza coraz większą rangę temu zjawisku wśród innych problemów 

społecznych i stawia przed polityką społeczną szereg zadań służących m.in. rozwijaniu służb 

społecznych, stwarzaniu odpowiednich zabezpieczeń, podjęciu działań osłonowych. 

 Pojęcie niepełnosprawności pojawia się często zarówno w języku potocznym jako 

określenie inwalidztwa, kalectwa, ułomności, upośledzenia, jak również w dokumentach polityki 

społecznej, aktach prawnych czy opracowaniach naukowych. 
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W prawie polskim pojecie „osoba niepełnosprawna” po raz pierwszy pojawiło się  

w uchwale Sejmu z 1982 roku w sprawie inwalidów i osób niepełnosprawnych, jednak zdefiniowane 

zostało dopiero w ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

gdzie zastąpiło używane od wielu lat określenie „inwalida”. Opracowana w 1996 roku definicja „osoby 

niepełnosprawnej” określa definicję osoby niepełnosprawnej jako: osoby, której stan fizyczny lub/i 

psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnienie zadań życiowych  

i ról społecznych zgodnie z przyjętymi normami prawnymi i społecznymi. 

Definicja zawarta w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych mówi o niepełnosprawności  

w następujący sposób: „ Niepełnosprawnymi są osoby, których sprawność fizyczna, psychologiczna 

lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę pracę 

oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi”. 

Natomiast ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawęża powyższą definicję określając: „ Niepełnosprawnymi są 

osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, bądź 

uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania 

pracy zawodowej, jeśli uzyskały orzeczenie o: 

 

a) zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, 

b) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, 

c) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.” 

  
Dla potrzeb Powiatowego Programu przyjmujemy obie podane wyżej definicje, stosując 

określenie z ustawy do realizacji zadań z niej wynikających. Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone 

definicje, niepełnosprawność przedstawia się jako zjawisko niejednorodne, które obejmuje wiele 

ograniczeń funkcjonalnych o charakterze fizycznym lub intelektualnym. Może wynikać z choroby 

somatycznej lub umysłowej. Może mieć charakter stały lub przejściowy i występuje we wszystkich 

grupach wiekowych. 

 

III. Misja i cele programu. 

 

 „Wspieranie wszelkich działań na rzecz osób niepełnosprawnych i udzielanie pomocy tym 

osobom w korzystaniu z wolności praw człowieka oraz obowiązków obywatela, jest zagwarantowane 

Konstytucją Rzeczypospolitej”. 

 

Misją Powiatu Brzeskiego w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym jest stworzenie 

warunków do realizacji prawa tych osób do godnego życia w społeczeństwie. 
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 Misja ta realizowana będzie poprzez następujące cele: 

 

I. Umożliwienie trwałej poprawy sytuacji niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu 

Brzeskiego, przede wszystkim w zakresie: 

1. kształtowania i rozwijania świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia 

problemów osób niepełnosprawnych, 

2. zwiększenia dostępu do leczenia i opieki medycznej a także świadczeń zdrowotnych 

uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne , środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, 

3. likwidowanie barier architektonicznych, barier technicznych oraz barier w komunikowaniu się, 

4. zapewnienie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, 

5. wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych, 

6. zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, 

sportu, rekreacji i turystyki, 

7. zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, 

8. zapewnienie konsultacji społecznej wobec wszelkich działań dotyczących osób 

niepełnosprawnych w fazie ich planowania, wdrażania z samorządną reprezentacją 

środowiska. 

 

II. Wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie społecznej rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, w tym podniesienie poziomu społecznego funkcjonowanie tych 

osób i ich równoprawnego uczestnictwa w społeczności lokalnej. 

 

III. Poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności kadr pracujących z osobami 

niepełnosprawnymi, w tym rodziców, opiekunów i wolontariuszy. 

 

IV. Zwiększenie społecznej świadomości problemów osób niepełnosprawnych 

 i aktywnego włączania się do tej problematyki społeczności lokalnych. 

 

V. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Powiecie Brzeskim. 

 

 W Powiecie Brzeskim zgodnie ze spisem NSP z 2002 roku znajduje się 14 754 osób 

niepełnosprawnych, a ogółem Powiat liczy 90 268 osób. Dokładana liczba osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie Powiatu Brzeskiego nie jest znana. Szacuje się, jednak, że około 25%1  

                                                
1 Źródło: Informacja z PFRON oddział Kraków 
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ludności powiatu stanowią osoby niepełnosprawne, czyli 22 567 osób. W związku z powyższym dane 

zwarte w programie dotyczące liczby osób niepełnosprawnych są szacunkowe. 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr. 123. poz. 776 z póź. zm.) określa zadania na rzecz osób 

niepełnosprawnych, których realizacja należy do kompetencji samorządu powiatowego. Większość 

tych zadań realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Liczba osób korzystających z oferowanej 

przez Centrum pomocy oraz kwoty na nią wydatkowane przedstawiają tabele nr 1 i 2. 

 Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Powiatowego Urzędu Pracy, w ewidencji tegoż urzędu 

pozostaje 100 osób bezrobotnych z orzeczoną grupą inwalidzką oraz 27 osób jako poszukujące pracy.2 

Skala problemu zdecydowanie przewyższa podane wyżej informacje. Duży odsetek osób 

niepełnosprawnych w ogóle nie decyduje się na rejestracje w PUP ze względu na brak wiary  

w możliwość uzyskania zatrudnienia. Dane dotyczące wyżej wymienionych informacji zawiera tabela nr 

3 i 4. 

 

Tabela nr 1 charakteryzująca Powiat Brzeski 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1 Ludność ogółem 90.268 

2 W tym: mieszkańcy wsi 71.223 

3 W tym: osoby niepełnosprawne 22 567 

4 W tym: mężczyźni 44.494 

5 W tym: kobiety 45.774 

6 Ludność w wieku przedprodukcyjnym 

ogółem 

21.581 

7 W tym: mężczyźni 11.107 

8 W tym: kobiety 10.474 

9 Ludność w wieku produkcyjnym ogółem 55.482 

10 W tym: mężczyźni 29.019 

11 W tym: kobiety 26.463 

12 Ludność w wieku poprodukcyjnym ogółem 13.205 

13 W tym: mężczyźni 4.368 

14 W tym: kobiety 8.837 

16 Osoby niepełnosprawne bezrobotne 100 

17 Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy 27 

 

                                                
2 Dane na dzień 31.12.2007 r. 
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Instytucje wsparcia 

1 Ośrodki Pomocy Społecznej 7 

2 Domy Pomocy Społecznej 2 

3 Organizacje pozarządowe 

działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

140 

4 Warsztaty Terapii Zajęciowej 2 

5 Środowiskowy Dom Samopomocy  1 

Chroniony rynek pracy 

1 Zakłady Pracy Chronionej 1 

2 Zakłady Aktywności zawodowej 0 
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Tabela nr 2 dotycząca wykorzystania środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych przez Powiat Brzeski w latach 1999-2006 

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Wysokość otrzymanych środków 
PFRON 549 870,00 zł 993 354,00 zł 1 162 362,00 zł 1 294 039,00 zł 1 839 906,00 zł 2 068 182,00 zł 

Kwota wykorzystana w tym: 500 675,00 zł 966 806,00 zł 1 151 987,00 zł 1 292 056,00 zł 1 833 271,00 zł 2 066 527,00 zł 

tworzenie nowych miejsc pracy 88 339,00 zł 101 667,00 zł     

refundacje wynagrodzeń i składek 
ZUS 124 626,00 zł 86 090,00 zł 79 179,00 zł 52 337,00 zł 25 346,00 zł 1 737,00 zł 

szkolenia osób niepełnosprawnych 
organizowane przez PUP -   zł 2 679,00 zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

turnusy rehabilitacyjne 175 537,00 zł 119 530,00 zł 144 006,00 zł 114 727,00 zł 185 156,00 zł 220 289,00 zł 

finansowanie wtz -   zł 492 660,00 zł 496 258,00 zł 726 560,00 zł 1 113 120,00 zł 1 093 120,00 zł 

bariery 112 173,00 zł -   zł 199 755,00 zł 182 445,00 zł 254 950,00 zł 350 650,00 zł 

sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze -   zł 164 180,00 zł 232 789,00 zł 209 610,00 zł 243 963,00 zł 382 369,00 zł 

sport, kultura, turystyka i rekreacja 
osób niepełnosprawnych    6 377,00 zł 10 736,00 zł 18 362,00 zł 

Wykorzystanie w % 91% 97% 99% 99,85% 99,64% 99,92% 

 

 w 2002 roku plan finansowy PFRON nie przewidywał środków finansowych na likwidację barier. 
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Tabela nr 3 dotycząca liczby osób niepełnosprawnych korzystająca z pomocy Centrum  
 

 

ZADANIE 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Szkolenie osób 
niepełnosprawnych 
przez PUP 

0 6 0 2 0 0 0 0 

Dofinansowanie do 
turnusu 
rehabilitacyjnego 

218 274 351 237 317 247 417 404 

Dofinansowanie do 
likwidacji barier 
funkcjonalnych 

16 36 22 0 41 57 75 101 

Tworzenie 
stanowiska pracy 
w celu 
zatrudniania osób 
niepełnosprawnych 
( liczba 
zatrudnionych) 

9 5 5 5 0 0 0 0 

Dofinansowanie do 
zaopatrzenia  
w sprzęt 
ortopedyczny  
i środki 
pomocnicze 

655 1 033 740 1 196 1 331 1 434 1 509 1 373 

Ogólna liczba osób 
niepełnosprawnych 
korzystająca  
z pomocy 

898 1 054 1 118 1 440 1 689 1 738 2 001 1 878 
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Tabela nr 4 dotycząca osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP wg stanu na dzień 31.12.2006 r. 

 

Wyszczególn

ienie 

Ogółem Gmina 

Brzesko 

Gmina 

Borzęcin 

Gmina 

Czchów 

Gmina 

Dębno 

Gmina 

Gnojnik 

Gmina 

Iwkowa 

Gmina 

Szczurowa 

PŁEĆ kobieta 15 3  -  8 7 1 1 

mężczyzna 13 5 3 7 4 2 2 

Stopień 

niepełnospra

wności 

Znaczny 2  -   -   -   -   -   -  

Umiarkowany  

8 

 

3 

 

1 

 

5 

 

5 

 

1 

 

2 

Lekki 17 4 3 10 6 2 1 

Wiek 15-24 5 1 1  -  4  -   -  

25-34 6 1 1 3 3 1 1 

35-44 6 1  -  6  -  1  -  

45-54 10 3 1 6 4  -  2 

55-59 1 1 1  -   -  1  -  

60 więcej  -   -  1  -   -   -   -  

Wykształceni

e 

wyższe 1 1  -   -   -   -   -  

śr.polic. 8 2 1 1 4  -   -  

śr.ogólnoksz. 1  -   -   -   -  1  -  

zasad.zawodo

we 

13 2 1 11 4 2 2 

Gimnazjum 

 i poniżej 

5 3 2 3 3  -  1 
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Tabela nr 5 dotycząca osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy w PUP wg stanu na dzień 31.12.2006 r. 

 

Wyszczególn

ienie 

Ogółem Gmina 

Brzesko 

Gmina 

Borzęcin 

Gmina 

Czchów 

Gmina 

Dębno 

Gmina 

Gnojnik 

Gmina 

Iwkowa 

Gmina 

Szczurowa 

PŁEĆ kobieta 4 1 2  -  1  -   -  

mężczyzna 3 2 1 3 1 1 1 

Stopień 

niepełnospra

wności 

Znaczny 1  -  1 1  -   -   -  

Umiarkowany 5 1 1 2 1 1 1 

Lekki 1  -   -   -   -   -   -  

Wiek 15-24 1  -   -   -  1  -   -  

25-34 2  -   -  1 1  -   -  

35-44 2 2 2  -   -   -  1 

45-54 2 1  -  1  -   -   -  

55-59  -   -  1 1  -   -   -  

60 więcej  -   -   -   -   -  1  -  

Wykształceni

e 

wyższe 1  -   -   -   -   -   -  

śr.polic. 3  -  1  -  1  -   -  

śr.ogólnoksz.  -   -   -  1 1  -  1 

zasad.zawod

owe 

2 3  -  1 1  -  1 

gimnazjum i 

poniżej 

1  -  1 1  -  1  -  
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V. Sposób realizacji Programu. 

 

Budowa programu uwzględnia obszary działań na rzecz osób niepełnosprawnych zgodne ze 

Standardowymi Zasadami Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych przyjętymi przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych w 1993 roku. Obszary te są następujące: 

 

1. Kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych, – czyli 

informowanie o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych; rozprzestrzenianie wiedzy  

o takich samych prawach i obowiązkach wszystkich obywateli, również niepełnosprawnych; kreowanie 

pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, 

 

1.1. Przykładowe zadania: 

a) imprezy integracyjne, 

b) akcje świadomościowe, w tym: 

- kampanie informacyjne, 

- konkursy, 

- konferencje, 

- grupy/instytucje lobbujące 

 

2. Działania z zakresu opieki medycznej (zdrowia), – czyli działania mające na celu wczesne 

wykrywanie, diagnozę i leczenie uszkodzeń; szkolenie personelu medycznego 

i opiekuńczego w tym zakresie; dostęp do opieki medycznej, odpowiednich metod technologii  

i sprzętu, 

 

2.1. Przykładowe zadania w ramach obszaru: 

a) wczesna interwencja i leczenie, w tym: 

- profilaktyka medyczna – ogół społeczeństwa, 

- diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju, 

- rehabilitacja medyczna, 

- budowanie i funkcjonowanie ośrodków wczesnej interwencji i rehabilitacyjnych, 

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

- wypożyczalnie sprzętu, 

- promocja zdrowia i profilaktyka, w tym: 

 nakierowana na osoby niepełnosprawne, 

 nakierowana na dzieci i młodzież, 

 nakierowana na ogół społeczeństwa, 

 



 13 

 
 

3. Rehabilitacja społeczna i służby wspierające, – czyli organizacja usług rehabilitacyjnych, 

zapewnienie ich powszechności, włączenie rodzin i środowiska osób niepełnosprawnych  

w rehabilitację, zapewnienie im wsparcia; wsparcie dla instytucji zapewniających rehabilitację 

społeczną i opiekę, 

 

3.1. Przykładowe zadania w ramach obszaru: 

a) turnusy rehabilitacyjne, 

b) tworzenie lub wspieranie funkcjonowania domów pomocy społecznej i innych instytucji 

opiekuńczych, 

c) tworzenie lub wspieranie warsztatów terapii zajęciowej, 

d) stworzenie systemu: 

- współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

- wsparcia wolontariatu, 

- usprawnienia systemu pomocy i koordynacji działań, 

e) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne: 

- spotkania lub grupy terapeutyczne/wspierające dla osób niepełnosprawnych i ich bliskich, 

- szkolenia lub warsztaty dla rodziców i bliskich, 

- świetlica dla dzieci lub dorosłych, 

- indywidualna pomoc psychologiczna, 

- asystent osobisty, 

 

4. Dostęp do środowiska fizycznego, – czyli dostosowanie mieszkań, budynków użyteczności 

publicznej oraz transportu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 

 

4.1. Przykładowe zadania w ramach obszaru: 

a) bariery architektoniczne, w tym: 

- przystosowanie zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

- przystosowanie budynków publicznych i infrastruktury, 

b) przystosowanie transportu, w tym: 

- miejsca i karty parkingowe, 

- komunikacja miejska/ogólnodostępna, 

- komunikacja specjalna, tzn. związana z dowożeniem do ośrodków, instytucji itp., 

 

5. Dostęp do informacji i środków komunikacji międzyludzkiej, – czyli dostosowanie 

sposobów przekazywania informacji do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 

 

 



 14 

 
 

5.1. Przykładowe zadania w ramach obszaru: 

a) zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji, , w tym: 

- informatory, 

- bank danych/informacji na temat instytucji, form pomocy itp., 

- punkt informacji lub doradczo-konsultacyjny, działalność informacyjno-doradcza, 

- spotkania, 

b) komunikacja, w tym: 

- wykorzystywanie środków technicznych ułatwiających komunikację, 

- szkolenia dla sektora usług, 

 

6. Edukacja osób niepełnosprawnych - czyli edukacja integracyjna; udostępnianie edukacji dla 

wszystkich uczniów; zaspokajanie specjalnych wymagań i potrzeb edukacyjnych osób 

niepełnosprawnych; edukacja specjalna, 

 

6.1. Przykładowe zadania w ramach obszaru: 

a) działania diagnostyczne i wyrównywanie szans, 

b) działania systemowe i kadrowe, 

c) edukacja integracyjna, 

d) edukacja specjalna, 

 

7. Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa, – czyli wsparcie osób niepełnosprawnych na otwartym 

i chronionym rynku pracy; szkolenia i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych; 

podnoszenie świadomości pracodawców, 

 

7.1. Przykładowe zadania w ramach obszaru: 

a) szkolenia zawodowe, 

b) doradztwo i poradnictwo  zawodowe, 

c) dofinansowanie do kredytu na rozpoczęcie działalności, 

d) przystosowanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy, 

e) tworzenie lub wsparcie zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej, 

g) tworzenie stanowisk pracy, 

h) promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

i) współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, 

j) diagnoza lokalnego rynku pracy, 
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8. Potrzeby wyższego rzędu: kultura, sport, rekreacja, turystyka, religia, – czyli umożliwienie 

osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu kulturalnym i religijnym; rozwój usług kulturalnych, 

sportowych i rekreacyjnych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 

 

8.1. Przykładowe zadania w ramach obszaru: 

a) sport, rekreacja i turystyka, w tym: 

- sekcje\zajęcia, 

- konkursy/zawody, 

b) dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki, kultura, w tym: 

- imprezy, 

- sekcje\zajęcia, 

- konkursy, 

d) religia 

 

9. Informacja i badania naukowe, – czyli zbieranie danych i przeprowadzanie badań różnych 

aspektów życia osób niepełnosprawnych i upowszechnianie tej wiedzy, 

 

9.1. Przykładowe zadania w ramach obszaru: 

a) badania w tym: 

- diagnoza, monitorowanie środowiska osób niepełnosprawnych i inne, 

- baza danych o osobach niepełnosprawnych. 

 

 

VI. Tabela nr 1 określa planowane zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Brzeskim w latach 

2008-2015. 

 

VII. Odbiorcy i zasięg działania Programu. 

 

 Program obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu brzeskiego w skład, którego wchodzi 

siedem gmin: 

 gmina Borzęcin, 

 gmina Brzesko, 

 gmina Czchów, 

 gmina Dębno, 

 gmina Gnojnik, 

 gmina Iwkowa, 
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 gmina Szczurowa. 

 

Bezpośrednimi, stałymi odbiorcami Programu są mieszkańcy powiatu brzeskiego tj. 14 754 osób 

niepełnosprawnych (dane uzyskane podczas NSP 2002 r.) i członków ich rodzin. Odbiorcy pośredni to 

przede wszystkim organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Rodzaje odbiorców: 

- osoby z dysfunkcją narządu wzroku, 

- osoby z dysfunkcją narządu słuchu, 

- osoby z dysfunkcją narządu ruchu, 

- osoby upośledzone umysłowo i chore psychicznie, 

- osoby niepełnosprawne z powodu przewlekłych chorób somatycznych, 

- osoby z innymi dysfunkcjami i upośledzeniami, 

- rodziny osób niepełnosprawnych. 

 

VIII. Czasookres obowiązywania Programu. 

 

Program uchwala się na okres 2008-2015, co jest generalnie zgodne z aktualnym okresem 

programowania funduszy Unii Europejskiej tj. okresem 2007-2013, oraz z uchwalonym Planem 

Rozwoju Lokalnego Powiatu Brzeskiego. 

 

IX. Spodziewane rezultaty Programu 

 

1. W zakresie zapobiegania dynamice wzrostu zjawiska niepełnosprawności: 

 

1. zmniejszenie liczby osób powiększających grupę osób niepełnosprawnych poprzez promocje 

zdrowego trybu życia, profilaktykę zapobiegania urazom, zatruciom i chorobom. 

 

2. W zakresie ograniczania skutków niepełnosprawności poprzez prowadzenie 

rehabilitacji kompleksowej w zakresie leczniczym, społecznym i zawodowym w celu: 

 

1. wzmocnienia sprawności fizycznej lub psychicznej, osób sprawnych inaczej, 

2. zmniejszenia poziomu uszkodzenia ich sprawności, 

3. zwiększenia sprawności funkcjonalnej i aktywności życiowej osób niepełnosprawnych we 

wszystkich dziedzinach życia społecznego, 

4. podniesienia świadomości o prawach osób niepełnosprawnych do ochrony przed 

dyskryminacją, 
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5. pobudzania współpracy miedzy organizacjami pozarządowymi, służbami społecznymi, 

sektorem prywatnym, samorządami lokalnymi, osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. 

 

3. W zakresie organizacyjnym: 

 

1. kompleksowe rozeznanie sytuacji życiowej osób i ich rodzin dotkniętych problemem 

niepełnosprawności w celu ustalenia sposobów udzielania pomocy lub podejmowania inicjatyw 

zmierzających do zmian ustawodawczych, 

2. stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników pierwszego kontaktu oraz doskonalenie 

metod ich pracy, 

3. wprowadzenie skutecznych form przekazu informacji o prawach i uprawnieniach 

przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, 

4. koordynacja przedsięwzięć wszelkich podmiotów działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych w celu likwidacji barier psychologicznych, architektonicznych  

i urbanistycznych. 

 

X. Podsumowanie. 

 

Program zawiera informacje o charakterze raportu, o stanie istniejącym oraz kierunkowy plan 

działania na lata 2008-2015. Realizacja tego programu przyniesie korzyść nie tylko osobom 

niepełnosprawnym, ale całej społeczności Powiatu Brzeskiego. Gwarantem sukcesu powinna być 

zasada, że wszystkie działania będą podejmowane na zasadzie dialogu i współpracy z organizacjami 

reprezentującymi osoby niepełnosprawne. 
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Tabela nr 6 zestawienie zadań wynikających z programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2008-2015. 

 

Lp Obszar działań Nazwa zadania 

 

Lokalizacja 

 

Osoba 

odpowiedzialna 

Termin realizacji 

zadania 

Źródła finansowania Przewidywalny 

koszt 

1 Kształtowanie 

świadomości 

społeczeństwa 

na temat osób 

niepełnospraw

nych 

1 

 

Organizowanie 

imprez 

integracyjnych 

Powiat 

Brzeski 

Kierownik WTZ 

Zawada Uszewska 

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Sponsoring, środki 

własne 

5.000,00 zł. 

2 

 

 

 

Organizowanie 

Spartakiady 

Integracyjnej Osób 

Niepełnosprawnych 

Powiat 

Brzeski/Woje

wództwo 

małopolskie  

Prezes 

Stowarzyszenia 

„Pomocna Dłoń” 

2008-2015 

Działania cykliczne 

Sponsoring, środki 

samorządu, środki 

własne, środki PFRON  

10.000,00zł 

rocznie 

3 

 

 

 

 

Organizowanie  

Turnieju Osób 

Niepełnosprawnych  

w Kręglach  

Klasycznych 

Powiat 

Brzeski/ 

Województw

o małopolskie 

Prezes 

Stowarzyszenia 

„Pomocna Dłoń” 

2008-2015 

Działania cykliczne 

Sponsoring, władze 

samorządu, środki 

własne, środki PFRON  

8.000,00zł 

rocznie 

4 

 

Organizowanie 

imprez 

integracyjnych 

Brzesko Dyrektor ŚDS Od 2008 

Działanie cykliczne 

Sponsoring, środki 

własne, samorządu 

lokalnego i inne 

5.000,00 zł. 

5 

 

 

Przeprowadzanie  

konkursy i kampanii 

informacyjnych 

Brzesko Dyrektor ŚDS Od 2008 

Działanie cykliczne 

Sponsoring, środki UE  

i samorządu lokalnego  

i inne 

5.000,00 zł. 
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6 

 

Organizowanie 

imprez 

integracyjnych 

Brzesko PZN Koło  

w Brzesku 

Prezes Związku 

I półrocze 2008 

Działanie cykliczne 

Środki własne, 

samorządu lokalnego  

i PFRON 

3.900,00 zł. 

7 

 

 

Przeprowadzanie  

kampanii  

informacyjnych 

Powiat 

Brzeski 

PZN Koło  

w Brzesku 

Prezes Związku 

2008 

Działanie cykliczne 

Środki własne, 

samorządu lokalnego 

 i PFRON 

3.400,00 zł. 

8 

 

Organizowanie 

imprez 

integracyjnych 

Brzesko PZN Koło  

w Brzesku 

Prezes Związku 

II półrocze 2008 

Działanie cykliczne 

Środki własne, 

samorządu lokalnego  

i PFRON 

3.900,00 zł. 

9 

 

 

 

Organizowanie 

spotkań 

integracyjnych dla 

osób 

niepełnosprawnych, 

utworzenie 

wolontariatu 

DPS Brzesko, 

Pracownia 

DPS 

Opiekunowie grup Rok szklony 

Działanie cykliczne 

Środki własne Beneficjent nie 

określił 

10 

 

Impreza integracyjna 

„Wielka Majówka” 

Specjalny 

Ośrodek 

Szkolno 

Wychowawcz

y w Złotej 

Dyrektor SOSW  

w Złotej 

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Środki własne, 

sponsoring 

60.000,00 zł. 

11 

 

 

Organizowanie  

pikników  

integracyjnych 

Brzesko Stowarzyszenie 

OSTOJA  

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Środki PFRON, Urząd 

Marszałkowski 

Beneficjent nie 

określił 
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12 

 

Organizowanie zabaw  

i bali integracyjnych 

Brzesko Stowarzyszenie 

OSTOJA  

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Środki samorządu 

lokalnego, sponsoring 

Beneficjent nie 

określił 

13 

 

Organizowanie 

imprez 

integracyjnych 

Gmina 

Szczurowa, 

Powiat 

Brzeski 

Urząd Gminy 

Szczurowa, 

Dyrektor GOKCiS  

w Szczurowej 

2008-2015  

Działanie cykliczne 

Sponsorzy, środki 

PFRON, środki własne 

samorządu 

4.500,00 zł. 

14 

 

 

Organizowanie 

spotkań  

z osobami 

niepełnosprawnymi 

Gmina 

Szczurowa, 

Powiat 

Brzeski 

Urząd Gminy 

Szczurowa, 

Dyrektor GOKCiS  

w Szczurowej 

2008-2015  

Działanie cykliczne 

Sponsorzy, środki 

PFRON, środki własne 

samorządu 

3.500,00 zł. 

15 

 

 

Organizowanie  

pikników  

integracyjnych 

Gmina 

Szczurowa, 

Powiat 

Brzeski 

Urząd Gminy 

Szczurowa, 

Dyrektor GOKCiS  

w Szczurowej 

2008-2015  

Działanie cykliczne 

Sponsorzy, środki 

PFRON, środki własne 

samorządu 

3.500,00 zł. 

16 

 

 

 

 

Wspieranie procesu 

rehabilitacji  

zdrowotnej  

i społecznej osób 

niepełnosprawnych 

Gmina 

Szczurowa, 

Powiat 

Brzeski 

Urząd Gminy 

Szczurowa, 

Dyrektor GOKCiS  

w Szczurowej 

2008-2015  

Działanie cykliczne 

Sponsorzy, środki 

PFRON, środki własne 

samorządu 

Beneficjent nie 

określił 

2 Działania  

z zakresu 

opieki 

1 

 

 

Diagnoza,  

leczenie osób 

niepełnosprawnych 

Brzesko Lekarze zatrudnieni 

w DPS  

Cały rok 

Działanie cykliczne 

Środki własne Beneficjent nie 

określił 
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medycznej 

(zdrowia) 

2 

 

 

 

Przystosowanie  

ośrodka zdrowia w 

Szczurowej dla osób 

niepełnosprawnych 

Gmina 

Szczurowa 

 Gmina Szczurowa 2008-2015 

Działanie cykliczne 

NFZ środki budżetu 

gminy 

Beneficjent nie 

określił 

  3 

 

 

 

 

 

Współpraca ze  

służbą zdrowia  

w 

zakresie pomocy 

ofiarom wypadków 

drogowych i 

rehabilitacja 

Powiat 

Brzeski  

Prezes 

Stowarzyszenia 

Pomocna Dłoń 

2008-2015  

Działania ciągłe  

Środki własne, 

sponsoring, nawiązki 

sądowe  

W zależności od 

potrzeb i 

możliwości 

finansowych 

Stowarzyszenia , 

około 20.000,00 

rocznie  

  4 

 

 

Organizowanie 

Gminnych  

Dni zdrowia 

Gmina 

Gnojnik 

Stowarzyszenie 

Pomocna Dłoń 

NZOZ 

Gnojnik/Wójta 

Gminy Gnojnik 

2008-2015 działania 

cykliczne 

Środki własne, środki 

NZOZ, środki z budżetu 

Gminy 

5.000,00zł 

3 Rehabilitacja 

społeczna  

i służby 

wspierające 

1 

 

 

 

Wsparcie  

psychologiczne  

i terapeutyczne osób 

niepełnosprawnych 

WTZ Zawada 

Uszewska 

Psycholog  

i kadra WTZ 

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Sponsoring 5.000,00 zł. 

2 

 

 

 

Wsparcie  

psychologiczne  

i terapeutyczne  

osób  

Brzesko Dyrektor  

i psycholog ŚDS 

Od 2008 

Działanie cykliczne 

Fundusze z UE, 

sponsoring i inne 

20.000,00 zł. 
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niepełnosprawnych 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitacja  

medyczna,  

zaopatrzenie w sprzęt 

rehabilitacyjny, 

wypożyczenie  

sprzętu  

dla osób 

niepełnosprawnych 

Brzesko DPS Brzesko Cały rok 

Działanie cykliczne 

Środki własne  

i sponsoring 

Beneficjent nie 

określił 

4 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie do 

uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych  

i ich opiekunów w 

turnusach  

rehabilitacyjnych 

Powiat 

Brzesko 

Dyrektor PCPR  

W Brzesku 

2008-2015  

Działanie cykliczne 

Środki PFRON 230.000,00 zł 

rocznie 

5 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie do 

zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny,  

przedmioty  

ortopedyczne i środki 

pomocnicze osób 

niepełnosprawnych 

Powiat 

Brzesko 

Dyrektor PCPR  

W Brzesku 

2008-2015  

Działanie cykliczne 

Środki PFRON 370.000,00 zł 

rocznie 

6 

 

Dofinansowanie do 

likwidacji barier 

Powiat 

Brzesko 

Dyrektor PCPR  

W Brzesku 

2008-2015  

Działanie cykliczne 

Środki PFRON 370.000,00 zł 

rocznie 
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architektonicznych,  

w komunikowaniu się  

i technicznych 

 w związku z 

indywidualnymi  

potrzebami osób 

niepełnosprawnych 

7 

 

 

 

 

Zakup aparatu do 

uciskowego masażu 

sekwencyjnego  

BOA Mini plus 

(pięciokomorowy) 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

4.150,00 zł. 

8 

 

 

 

 

 

Zakup 2 rękawów 

pneumatycznych 

FLOWTRON 

 – kończyna dolna,- 

jednokomorowy-typ 

 „pełna noga” 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

Ok.1.000,00 zł  

9 

 

 

 

Zakup zestawu  

do ćwiczeń biernych 

kończyny dolnej 

FISIOTEK F200T 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

15.000,00 zł. 

10 

 

Zakup 30 sztuk  

wózków inwalidzkich  

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

Ok. 30.000,00 zł.  
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(z pełnymi oponami) podmiot 

zewnętrzny 

 samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

11 

 

 

 

 

Zakup 14 łóżek 

ortopedycznych  

z hydrauliczną  

regulacją  

wysokości leżyska 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

Ok.63.000,00 zł. 

12 

 

 

 

 

 

 

Zakup  

komputerowego  

systemu  

wspierającego  

terapię afazji  

„AFA System”  

Pakiet rozszerzony 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

4.999,00 zł. 

13 

 

 

 

 

Procedura t 

reningowa WORT 

(procedura  

do systemu  

Rehacom) 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

3.000,00 zł. 

14 

 

Zakup zespolonego 

rotora kończyn 

dolnych i górnych 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

860,00 zł. 
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15 

 

 

 

 

Zakup stymulatora  

nerwów i  

mięśni dna  

miednicy Neuro  

Trace ETS 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

3.420,00 zł. 

16 

 

 

 

Zakup 3 kabin do 

ćwiczeń i  

zawieszek UGUL  

z osprzętem 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

12.000,00 zł. 

 

17 

 

 

 

Zakup 2  

laserów ze  

skanerem  

moc 1000 mW 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

60.000,00 zł. 

 

18 

 

 

 

 

 

Zakup  

kriokamory 

jednoosobowej  

na ciekły  

azot  

CFLARC-TICA 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

96.000,00 zł. 

19 

 

 

 

 

Zakup 2  

wanien do  

kąpieli i  

hydromasażu  

DELTOM 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

70.000,00 zł 
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20 

 

 

 

 

 

 

Zakup zestawu  

do trakcji  

odcinka szyjnego  

i lędźwiowego 

kręgosłupa 

sterowanego 

mikroprocesorem 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

14.000,00 zł. 

21 

 

 

 

Zakup aparatu do 

krioterapii  

na ciekły azot 

-zbiornik 26 litrów 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

18.000,00 zł. 

22 

 

 

 

Zakup zestawu 

dwustanowisko- 

wego do  

magnetoterapii 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

20.000,00 zł. 

23 Zakup parapodium 

dynamicznego 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

6.000,00 zł. 

24 

 

Wsparcie  

wolontariatu 

Oddział 

rehabilitacji  

w szpitalu 

Brzeskim 

Stowarzyszenie  

OSTOJA 

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Środki samorządu 

lokalnego 

Beneficjent nie 

określił 

25 Wspieranie  WTZ Brzesko Stowarzyszenie 2008-2015 Środki PFRON Beneficjent nie 
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 WTZ Brzesko OSTOJA  Działanie cykliczne określił 

 

26 

 

 

 

Organizowanie  

spotkań  

duszpasterstwa osób 

niepełnosprawnych  

i ich rodzin 

Dom 

Parafialny 

Parafii 

Stowarzyszenie 

OSTOJA  

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Beneficjent nie określił Beneficjent nie 

określił 

27 

 

Gimnastyka  

korekcyjna 

SP ZOZ 

Brzesko 

Stowarzyszenie 

OSTOJA 

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Środki samorządu 

lokalnego 

Beneficjent nie 

określił 

28 

 

 

 

 

Utworzenie  

Domu Pomocy  

Społecznej na 

 terenie Gminy  

Borzęcin 

Gmina 

Borzęcin 

Wójt Gminy 

Borzęcin 

2010 

Działanie jednorazowe 

Fundusze UE, środki 

własne i budżetu 

państwa 

8.000.000,00 zł. 

29 

 

 

 

Utworzenie gabinetu 

rehabilitacyjnego  

w ośrodku zdrowia  

w Szczurowej 

Gmina 

Szczurowa 

Gmina Szczurowa 2009-2015 

Działanie cykliczne 

NFZ i środki budżetu 

gminy 

Beneficjent nie 

określił 

30 

 

 

Utworzenie  

WTZ w Dębnie 

Gmina Dębno  Urząd Gminy  

w Dębnie, 

organizacje 

pozarządowe 

W miarę 

zidentyfikowanych 

potrzeb 

Działanie jednorazowe 

Budżet gminy, fundusze 

zewnętrzne, PFRON 

Beneficjent nie 

określił 
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31 

 

 

 

 

 

Inicjowanie  

i podejmowanie  

działań na  

rzecz wsparcia  

rodzin osób 

niepełnosprawnych 

Gmina Dębno Gmina Dębno 2008-2015 

Działanie cykliczne 

Budżet gminy, fundusze 

zewnętrzne, PFRON 

Beneficjent nie 

określił 

32 

 

 

 

 

 

 

 

Nadbudowa, 

przebudowa  

dachu z adaptacją 

poddasza 

na użytkowe  

budynku WTZ 

Brzesko ul.  

Przemysłowa 18 

WTZ Brzesko 

Ul. 

Przemysłowa 

18 

Kierownik WTZ 

Brzesko, Zarząd 

Stowarzyszenia 

OSTOJA 

2008-2015 

Działanie jednorazowe 

PFRON, środki własne, 

sponsorzy, Samorząd 

Powiatowy 

350.000,00 zł 

33 

 

 

Uruchomienie  

Zakładu  

Aktywności  

Zawodowej 

WTZ Brzesko 

Ul. 

Przemysłowa 

18 

Zarząd 

Stowarzyszenia 

OSTOJA 

2008-2015 

Działanie jednorazowe 

PFRON, środki własne, 

sponsorzy, Samorząd 

Powiatowy, Urząd 

Marszałkowski 

350.000,00 zł 

34 

 

 

 

 

Wspieranie  

niepublicznych  

inicjatyw  

(prywatnych, 

pozarządowych)  

Gmina Dębno Urząd Gminy  

w Dębnie 

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Budżet gminy, fundusze 

zewnętrzne, PFRON 

Beneficjent nie 

określił 
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służących powstaniu  

w Gminie Dębno  

instytucji  

nastawionych  

na opiekę nad 

osobami starszymi  

i niepełnosprawnymi 

4 Dostęp do 

środowiska 

fizycznego 

1 Zakup samochodu do 

przewozu osób 

niepełnosprawnych  

przez WTZ z Zawady 

Uszewskiej 

Beneficjent 

nie określił 

WTZ Zawada 

Uszewska, 

Stowarzyszenie 

„Pomocna Dłoń” 

2010 

Działanie jednorazowe 

PFRON, środki własne 200.000,00 zł. 

2 

 

 

 

 

Zakup  

samochodu do 

przewozu osób 

niepełnosprawnych 

przez WTZ Brzesko 

WTZ Brzesko 

Ul. 

Przemysłowa 

18 

Kierownik WTZ 

Brzesko 

2009 

Działanie jednorazowe 

PFRON, środki własne, 

sponsorzy 

250.000,00 zł. 

3 

 

 

 

 

 

 

Remont  

i modernizacja  

Oddziału  

Rehabilitacji – 

przystosowanie  

części B  

dla potrzeb osób 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

podmiot 

zewnętrzny 

Ordynator 

O/Rehabilitacji 

 

2008 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

1.000.000,00 zł. 
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niepełno- 

sprawnych 

4 

 

 

 

 

 

Przystosowanie  

budynków instytucji 

użyteczności  

publicznej dla osób 

niepełnosprawnych  

/ likwidacji barier: 

podjazdy, windy, itp./ 

Gmina 

Szczurowa,  

Zastępca wójta 

Gminy Szczurowa 

2008-2015  

Działanie cykliczne 

Sponsorzy, środki 

PFRON, środki własne 

samorządu 

Realizacja  

w miarę 

pozyskiwania 

środków 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompleksowe 

przystosowanie  

szkół, instytucji  

kultury, Urzędu  

Gminy dla osób 

niepełnosprawnych.  

W tym  

budowa centrów 

rekreacyjno- 

sportowych 

Gmina 

Szczurowa, 

Powiat 

Brzeski 

Urząd Gminy 

Szczurowa, 

Dyrektor GOKCiS  

w Szczurowej 

2008-2015  

Działanie cykliczne 

Sponsorzy, środki 

PFRON, środki własne 

samorządu 

W miarę 

posiadanych 

środków 
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6 

 

 

 

Zakup samochodu 

przeznaczonego  

do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

Beneficjent 

nie określił 

Dyrektor ŚDS 2010  

Działanie jednorazowe 

PFRON, środki 

samorządu lokalnego 

200.000,00 zł. 

7 

 

 

 

 

Wymiana stolarki 

drzwiowej, 

malowanie  

pomieszczeń w DPS 

Brzesko 

DPS Brzesko Dyrekcja DPS, firmy 2008-2015 

Działanie cykliczne 

Środki własne 80.000,00 zł. 

8 

 

Likwidacja barier  

architektonicznych 

Budynek 

Ul. 

Głowackiego 

51 

Starostwo 

Powiatowe  

w Brzesku 

Samodzielne 

stanowisko ds. 

Inwestycji 

Starostwa 

Powiatowego  

w Brzesku 

2008-2015 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, PFRON, 

środki UE 

300.000,00 zł. 

9 

 

Likwidacja barier 

architektonicznych 

Budynek 

Ul. 

Wyszyńskieg

o 6 

 

Samodzielne 

stanowisko ds. 

Inwestycji 

Starostwa 

Powiatowego  

w Brzesku 

2008-2015 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, PFRON, 

środki UE 

180.000,00 zł. 

10 

 

Likwidacja barier 

architektonicznych 

Powiatowy 

Urząd Pracy  

Dyrektor PUP  

w Brzesku 

2008-2015 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, PFRON, 

środki UE 

250.000,00 zł. 
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w Brzesku Ul. 

Piłsudskiego 

19 

Starostwo 

Powiatowe  

w Brzesku 

11 

 

Likwidacja barier 

architektonicznych 

ZPS Nr 2  

w Brzesku              

Ul. 

Piastowska 2 

Dyrektor ZPS Nr 2 

w Brzesku 

Starostwo 

Powiatowe  

w Brzesku 

2008-2015 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, PFRON, 

środki UE 

350.000,00 zł. 

12 

 

Likwidacja barier 

architektonicznych 

Poradnia 

Psychologiczn

o – 

Pedagogiczna 

w Brzesku ul. 

Piastowska 2 

Samodzielne 

stanowisko ds. 

Inwestycji 

Starostwa 

Powiatowego  

w Brzesku 

2008-2015 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, PFRON, 

środki UE 

200.000,00 zł. 

13 

 

Likwidacja barier 

architektonicznych 

Szkolne 

Schronisko 

Młodzieżowe  

w Brzesku ul. 

Piastowska 2 

Dyrektor SSM  

w Brzesku 

2008-2015 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, PFRON, 

środki UE 

320.000,00 zł. 

14 

 

Likwidacja barier 

architektonicznych 

Zespół Szkół 

Technicznych 

i 

Ogólnokształc

ących w 

Dyrektor OSTIO  

w Łysej Górze 

2008-2010 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, PFRON, 

środki UE 

500.000,00 zł. 
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Łysej Górze  

32-853 Łysa 

Góra 251 

15 

 

 

 

 

 

Modernizacja 

 podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych  

przed wejściem  

głównym do  

SP ZOZ w Brzesku 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

przedmiot 

zewnętrzny 

Kierownik Działu 

Techniczno-

Eksploatacyjnego 

SPZOZ Brzesko 

2008 

Działanie jednorazowe 

 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

Ok.30.000,00 zł. 

16 

 

Dostosowanie 

łazienek do  

potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Segment  

A i C w  

budynku Szpitala 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

przedmiot 

zewnętrzny 

Kierownik Działu 

Techniczno-

Eksploatacyjnego 

SPZOZ Brzesko 

2008-2012 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

Ok.150.000,00 zł. 

17 

 

 

 

 

 

Modernizacja  

dźwigów osobowych  

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  

w budynku  

szpitala–segment C 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

przedmiot 

zewnętrzny 

Kierownik Działu 

Techniczno-

Eksploatacyjnego 

SPZOZ Brzesko 

2008-2010 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

Ok.300.000,00 zł. 

18 

 

Modernizacja drzwi 

wejściowych  

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

Kierownik Działu 

Techniczno-

2008-2012 

Działanie jednorazowe 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

Ok.15.000,00 zł. 
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głównych w budynku  

szpitala –otwieranie  

na fotokomórkę 

przedmiot 

zewnętrzny 

Eksploatacyjnego 

SPZOZ Brzesko 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

19 

 

Organizowanie  

spotkań 

Dom 

Parafialny 

Parafii Św. 

Jakuba 

Stowarzyszenie 

OSTOJA  

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Środki samorządu 

lokalnego i własne 

Beneficjent nie 

określił 

20 

 

 

Remont Gminnego  

Ośrodka Kultury  

w Borzęcinie 

Gmina 

Borzęcin 

Wójt Gminy 

Borzęcin 

2008  

Działanie jednorazowe 

Środki własne 100.000,00 zł. 

21 

 

 

 

 

Likwidacja barier 

architektoni-cznych  

w Ośrodku  

Zdrowia  

w Dębnie 

SP ZOZ 

Brzesko oraz 

przedmiot 

zewnętrzny 

Kierownik Działu 

Techniczno-

Eksploatacyjnego 

SPZOZ Brzesko 

2008 

Działanie jednorazowe 

 

Środki własne, 

sponsoring, środki 

samorządu lokalnego 

oraz PFRON 

115.000,00 zł. 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Przystosowanie 

budynków  

użyteczności  

publicznej  

w Gminie  

Borzęcin do  

potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Gmina 

Borzęcin 

Wójt Gminy 

Borzęcin 

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Środki własne, środki 

UE oraz PFRON 

275.000,00 zł. 
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23 

 

 

 

 

Przystosowanie  

Urzędu Gminy  

w Borzęcinie  

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Gmina 

Borzęcin 

Wójt Gminy 

Borzęcin 

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Środki własne, środki 

UE oraz PFRON 

275.000,00 zł 

24 

 

 

 

 

Likwidacja barier 

architektoni-cznych  

w Ośrodku Zdrowia  

w Borzęcinie  

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Gmina 

Borzęcin 

Wójt Gminy 

Borzęcin 

2008 

Działanie jednorazowe 

 

Środki własne, środki 

UE oraz PFRON 

250.000,00 zł. 

25 

 

 

 

 

 

Dostosowanie  

obiektów  

użyteczności  

publicznej  

i miejsc publicznych  

w Gminie Dębno 

Gmina Dębno Gmina Dębno 2008-2013 

Działanie cykliczne 

Budżet gminy, fundusze 

zewnętrzne, PFRON 

Beneficjent nie 

okreśił 

5 Dostęp do 

informacji  

i środków 

komunikacji 

międzyludzkiej 

1 

 

 

Organizowanie 

spotkań dla osób 

niepełnosprawnych 

WTZ Zawada 

Uszewska 

Kierownik i kadra 

WTZ Zawada 

Uszewska 

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Sponsoring 2.000,00 zł. 

2 

 

 

 

Działalność  

informacyjna  

i doradcza dla osób 

niepełnosprawnych 

Brzesko PZN Koło  

w Brzesku 

Prezes Związku 

2008 

Działanie cykliczne 

Środki własne, 

samorządu lokalnego  

i PFRON 

2.900,00 zł. 
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  3 

 

 

Profilaktyka  

uzależnień,  

trening  

interpersonalny, 

psychoedukacja  

w ramachpółkolonii  

„Zielone Ochronki” 

Powiat 

Brzeski, 

Województw

o Małopolskie 

Prezes 

Stowarzyszenia 

Pomocna Dłoń 

Działania cykliczne 

2008-2015 

Środki własne, środki 

samorządów lokalnych, 

dofinansowanie z MUW 

Około 150,000,00 

zł rocznie 

6 Edukacja osób 

niepełnospraw

nych 

1 

 

 

Edukacja osób 

niepełnosprawnych  

poprzez integrację 

WTZ Zawada 

Uszewska 

Kadra WTZ Zawada 

Uszewska 

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Sponsoring 5.000,00 zł. 

2 

 

 

 

Edukacja specjalna  

osób niepełno- 

sprawnych poprzez 

integrację 

DPS Brzesko Nauczyciele DPS 2008-2015 Środki własne Beneficjent nie 

określił 

  3 

 

 

 

Organizowanie  

szkoleń dla osób 

niepełnosprawnych 

Powiat 

Brzeski, 

Województw

o Małopolskie 

Prezes 

Stowarzyszenia 

Pomocna Dłoń 

2008-2015  Środki UE, środki 

własne 

w zależności od 

otrzymanego 

dofinansowania  

7 Zatrudnienie  

i rehabilitacja 

zawodowa 

1 

 

 

 

 

 

Prowadzenie 

doradztwa 

 i pośrednictwa 

zawodowego  

dla osób niepełno- 

sprawnych 

WTZ Zawada 

Uszewska, 

ZDZ Zawada 

Uszewska 

Kierownik WTZ, 

doradca zawodowy 

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Sponsoring, inne 4.000,00 zł. 
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2 

 

 

 

Prowadzenie  

doradztwa 

dla osób niepełno- 

sprawnych 

Powiat 

Brzeski 

Prezes 

Sowarzyszenia 

Pomocna Dłoń 

Działanie cykliczne 

2008-2015 

Środki UE, środki 

własne  

W zależności od 

otrzymanego 

dofinansowania 

3 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie  

kursówi szkoleń  

zawodowych  

w ramach  

rehabilitacji  

zawodowej osób 

niepełnosprawnych 

ZDZ Kraków Kierownik WTZ 2008-2015 

Działanie cykliczne 

Sponsoring 6.000,00 zł. 

4 

 

 

 

 

 

 

Przystosowanie  

i utworzenie  

nowych miejsc  

pracy dla osób 

niepełnosprawnych  

przy współpracy 

 z PIP 

Gmina 

Gnojnik 

Wójt Gminy  2008-2015 

Działanie cykliczne 

Środki własne, 

fundusze UE 

W miarę 

posiadanych 

środków 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja  

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

przeprowadzanie  

akcji informacyjnych  

dla pracodawców  

o korzyściach  

z zatrudnienia  

osób niepełno- 

sprawnej 

Brzesko Dyrektor ŚDS  

i Prezes 

Stowarzyszenia 

„Zawsze Aktywni” 

Od 2008 

Działanie cykliczne 

Środki UE, samorządu 

lokalnego, sponsorzy  

i inne 

3.000,00 zł. 

6 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie  

poradnictwa  

zawodowego i  

informacji  

zawodowej  

dla osób niepełno- 

sprawnych 

Powiatowy 

Urząd Pracy  

w Brzesku, 

Referat 

Poradnictwa 

Zawodowego  

i Szkoleń 

Dyrektor PUP, 

Kierownik Referatu 

Na bieżąco zgodnie  

z potrzebami klientów 

Fundusz Pracy Zgodnie  

z potrzebami 

klientów 

7 

 

Pomoc osobom 

niepełnosprawnym  

w aktywnym  

poszukiwaniu pracy 

(szkolenia w 

 Klubie Pracy) 

Powiatowy 

Urząd Pracy  

w Brzesku, 

Referat 

Poradnictwa 

Zawodowego 

Dyrektor PUP, 

Kierownik Referatu 

Na bieżąco w miarę 

posiadanych środków  

i zainteresowania 

klientów  

Fundusz Pracy 5.000,00 zł. 
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 i Szkoleń 

8 

 

 

 

Przeprowadzanie  

szkoleń zawodowych  

dla osób 

niepełnosprawnych 

Powiatowy 

Urząd Pracy  

w Brzesku, 

Referat 

Poradnictwa 

Zawodowego  

i Szkoleń 

Dyrektor PUP, 

Kierownik Referatu 

Na bieżąco w miarę 

posiadanych środków  

i zainteresowania 

klientów 

Fundusz Pracy  

z możliwością 

dofinansowania z EFS  

i PFRON 

80.000,00 zł. 

9 

 

 

 

Prowadzenie  

pośrednictwa  

pracy dla osób 

niepełnosprawnych 

Powiatowy 

Urząd Pracy  

w Brzesku, 

Referat 

Pośrednictwa 

Pracy 

Dyrektor PUP, 

Kierownik Referatu 

Na bieżąco Fundusz Pracy  

z możliwością 

dofinansowania z EFS  

i PFRON 

Zgodnie  

z potrzebami 

klientów 

10 

 

 

 

Promocja  

zatrudnienia 

osób  

niepełnosprawnych 

Powiatowy 

Urząd Pracy  

w Brzesku, 

Referat 

Pośrednictwa 

Pracy 

Dyrektor PUP, 

Kierownik Referatu 

Na bieżąco Fundusz Pracy  

z możliwością 

dofinansowania z EFS  

i PFRON 

Zgodnie  

z potrzebami 

klientów 

11 

 

 

Przeprowadzenie 

 diagnozy lokalnego  

rynku pracy 

Dział 

Organizacyjn

o-

Administracyj

Dyrektor PUP, 

Kierownik Działu, 

Kierownik Referatu 

Na bieżąco Fundusz Pracy  

z możliwością 

dofinansowania z EFS  

i PFRON 

Zgodnie  

z potrzebami 

klientów 



 40 

ny,Referat 

Pośrednictwa 

Pracy 

12 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie  

stażów 

 i przygotowanie  

zawodowe w  

miejscu pracy  

dla osób 

niepełnosprawnych 

Powiatowy 

Urząd Pracy  

w Brzesku, 

Referat 

Instrumentó

w Rynku 

Pracy 

Dyrektor PUP,  

Kierownik Referatu 

Na bieżąco w miarę 

posiadanych środków  

i zainteresowania 

klientów 

Fundusz Pracy  

z możliwością 

dofinansowania z EFS 

 i PFRON 

270.000,00 zł. 

13 

 

 

 

 

 

 

Udzielanie  

jednorazowych  

środków na  

podjęcie działalności 

gospodarczej  

osobom  

niepełnosprawnym 

Powiatowy 

Urząd Pracy 

 w Brzesku, 

Referat 

Instrumentó

w Rynku 

Pracy 

Dyrektor PUP,  

Kierownik Referatu 

Na bieżąco w miarę 

posiadanych środków  

i zainteresowania 

klientów 

Fundusz Pracy  

z możliwością 

dofinansowania z EFS  

i PFRON 

416.000,00 zł. 

14 

 

Doposażenie lub 

wyposażenie  

miejsca pracy  

dla osób 

niepełnosprawnych 

Powiatowy 

Urząd Pracy  

w Brzesku, 

Referat 

Instrumentó

w Rynku 

Pracy 

Dyrektor PUP,  

Kierownik Referatu 

Na bieżąco w miarę 

posiadanych środków  

i zainteresowania 

klientów 

Fundusz Pracy 208.000,00 zł. 
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15 

 

 

Subsydiowanie  

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

Powiatowy 

Urząd Pracy  

w Brzesku, 

Referat 

Instrumentó

w Rynku 

Pracy 

Dyrektor PUP,  

Kierownik Referatu 

Na bieżąco w miarę 

posiadanych środków  

i zainteresowania 

klientów 

Fundusz Pracy  

z możliwością 

dofinansowania z EFS  

i PFRON 

106.000,00 zł. 

16 

 

 

Promocja  

zatrudnienia osób  

niepełnosprawnych 

WTZ Brzesko Stowarzyszenie 

OSTOJA  

2008-2015 Beneficjent nie określił Beneficjent nie 

określił 

8 Potrzeby 

wyższego 

rzędu: 

Kultura, sport, 

rekreacja, 

turystyka, 

religia 

1 

 

 

Organizowanie  

zajęć dla osób 

niepełnosprawnych 

Gmina 

Gnojnik, 

Gmina 

Brzesko 

Kierownik WTZ  

w Zawadzie 

Uszewskiej 

2008-2015 Sponsorzy i środki 

własne 

8.000,00 zł. 

2 

 

 

 

Dofinansowanie  

do sportu, kultury,  

turystyki  

i rekreacji osób 

niepełnosprawnych 

Powiat 

Brzesko  

Dyrektor PCPR  

w Brzesku 

2008-2015 Środki PFRON 10.000,00 zł 

rocznie 

3 

 

 

 

 

Organizowanie  

imprez  

integracyjnych  

dla osób 

niepełnosprawnych 

Powiat 

Brzeski 

Kierownik WTZ  

w Zawadzie 

Uszewskiej 

2008-2015 Sponsorzy i środki 

własne 

6.000,00 zł. 
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4 

 

 

 

Utworzenie i  

działalność sekcji 

wędkarskiej osób 

niepełnosprawnych 

Powiat 

Brzeski 

Prezes Stowarzy- 

-szenia „Zawsze 

Aktywni” i Dyrektor 

ŚDS w Brzesku 

Od 2008 Sponsorzy, środki 

własne i samorządu 

lokalnego  

5.000,00 zł. 

5 

 

 

Utworzenie i  

działalność sekcji 

kręglarskiej osób 

niepełnosprawnych 

Brzesko Kierownik WTZ  

w Zawadzie 

Uszewskiej 

Dyrektor ŚDS  

w Brzesku 

Od 2008 Środki własne, UE  

i samorządu lokalnego, 

sponsorzy, 

ok. 5.000,00 zł. 

6 

 

 

 

Wycieczki  

krajoznawcze  

dla osób 

niepełnosprawnych 

Teren Polski Dyrektor ŚDS  Od 2008  Środki własne, 

sponsorzy, środki 

samorządu 

terytorialnego 

ok. 20.000,00 zł. 

7 

 

 

Organizowanie  

imprez turystyczno 

rekreacyjnych 

Szczyrk PZN Koło  

w Brzesku 

 

2008 Środki własne, 

samorządu lokalnego  

i PFRON 

29.600,00 zł. 

8 Rekreacja, turystyka, 

kultura 

Polska PZN Koło  

w Brzesku 

II półrocze 2008 Środki własne, PFRON, 

samorządu lokalnego 

8.200,00 zł. 

9 

 

Sport, rekreacja, 

 turystyka i religia 

DPS Brzesko Pracownik 

kulturalno -

oświatowy 

Rok szkolny Środki własne Beneficjent nie 

określił 

10 Wycieczki  Polska Urząd Gminy 2008-2015 Fundusze UE, PFRON, 5.000,00 zł. 
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krajoznawcze dla  

osób  

niepełnosprawnych 

Szczurowa, 

Dyrektor GOKCiS  

w Szczurowej 

Działanie cykliczne środki własne 

samorządu 

11 

 

 

 

Sport, rekreacja,  

turystyka i religia 

osób 

niepełnosprawnych 

Polska Urząd Gminy 

Szczurowa, 

Dyrektor GOKCiS  

w Szczurowej 

2008-2015 

Działanie cykliczne 

Fundusze UE, PFRON, 

środki własne 

samorządu 

5.000,00 zł. 

12 

 

 

 

Budowa hali 

sportowej  

z zapleczem przy  

ZSP Nr 2 w Brzesku 

Zespół Szkół 

Ponadgimnaz

jalnych Nr 2  

w Brzesku ul. 

Piastowska 2 

Samodzielne 

stanowisko ds. 

Inwestycji, 

Dyrektor ZPS nr 2 

w Brzesku 

2008-2010 Środki własne, MRPO, 

Ministerstwo Sportu 

6.500.000,00 zł. 

13 

 

 

 

 

 

Budowa Sali  

gimnastycznej przy 

Specjalnym Ośrodku 

Szkolno- 

Wychowawczym  

w Złotej 

Specjalny 

Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawcz

y w Złotej 

Samodzielne 

stanowisko ds. 

inwestycji, Dyrektor 

SOSW w Złotej 

2010-2015 Środki własne, MRPO, 

Ministerstwo Sportu 

3.000.000,00 zł. 

9 Informacja  

i badania 

naukowe 

1 

 

 

 

 

Diagnoza sytuacji  

osób 

niepełnosprawnych  

w Powiecie  

Brzeskim 

PCPR  Dyrektor PCPR 2008-2015 Środki pozyskane  

z innych źródeł 

20.000,00 zł. 
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