
RADA POW lATU
VI Nowym Dworze Ma. :lWieCKim

ul M.z:: .. j.': .::1 O
UCHWAŁA Nr ....0.~.t:9.!.?9.:'.:'.
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia ??.F~~~~::~?~::~~:=: .. 2 O11 r .

w sprawie wprowadzenia planu przychodów i wydatków środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

oraz prlJ'jęcia szczególnej zasady postępowania w przypadku dofinansowania
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z późno zm.) oraz § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz.
1694) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

1. Wprowadza się plan przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

2. Plan przychodów i wydatków środków PFRON stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Ogólna kwota przychodów i wydatków ze środków PFRON wynosi 1 201 959,00 zł.
4. Przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa osób

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych tej samej dorosłej osobie
niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Traci moc Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia planu przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przyjęcia szczególnej zasady postępowania w przypadku
dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

W~CE~RZ.~W'DNI~(~ RADY
Se t.~
;

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nleśeior l Z. Wóltańsld f;C. w Pułtuskt1" '/

li{I tt:o· (-1:iIt>t;Jh"eU
~ha Pogar::Aska/

prawnik



RADA POWIA TU
","'New'in' Dworze Mazowilckim

Ul. Mazowiecka 10
05-100 No\\; ~w'-! Ma20\\!ccki

Załącznik. XI/SO/2011
do uch"ał~ lir .
Rady Po"iatu :\m\Od"orskiego
zdnia;'~0.10. 2011r •.....

Plan przychodów i wydatków na 2011 r.
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

l. Stan środków na początek roku
2. Przychody

1
853

853

2
85324

3
296

WYSZCZEGÓLNIENIE

4
Przelewy redystrybucyjne

Ogółem

Zmniejszenia Plan po

5 6 7 8

I 201 959,00 zł 56780,72 zł 56780.72 zł I :20 l 959.00 zł

1 201 959,00 zł 56780,72 zł 56780,72 zl \ 20\ 959,00 zł

I,ROZDZIAŁ § WY'~Z~ Zlnll'iejszenia Plan po ZłO::.]
1 2 3 4 5 6 7 8

853 85324 2970 Różne przelewy w tym: l 201 959,00 zł 56780,72 zł 56780,72 zł I 201 959,00 zł

Rehabilitacja zawodowa 92000,00 zł 5370,00 zł 52472,00 zł 44898,00 zł

- przystosowanie stanowisk pracy art.26 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art.
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł26e

- po/yczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
30000,00 zł 0,00 zł 30000.00 zł 0,00 złalbo rolniczej art. 12a

- szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40
28250,00 zł 5370,00 zł 0.00 zł 33620,00 zł

- dotinansowanie do oprocentowania kredytu
0,00 zł 0,00 zł 0.00 zł 0,00 złbanko"ego art. 13

· zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku
pracy dla poszukujących pracy i nie pozostąjących 33750,00 zł 0,00 zł 22472.00 zł 11278,00 zł
w zatrudnieniu art. 11

· zwrot kosztów zatrudnienia pracowników
pomagąjącym pracownikom niepełnosprawnym art. 0,00 zł 0,00 zł 0.00 zł 0,00 zł
26d

Rehabilitacja społeczna l 109 959,00 zł 51 410,72 zł 4308,72 zł I 157061,00 zł
· dofinansowanie uczestnictwa osób
nicpclnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 150 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 150 000,00 zł
rehabilitacyjnych art. 35a ust. I pkt 7 lit. a

- dofinansowanie sportu. kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych 10000,00 zł 0,00 zł 383,72 zł 9616,28 zł
art. 35a ust. I pkt 7 lit. b

- dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz
10000,00 zł 0,00 zł 3925,00 zł 6075,00 złorganizacjom pozarządowym art. 36

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

155 159,00 zł 47485,72 zł 0,00 zł 202 644,72 złosobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych
przepisów art. 35a ust. I pkt 7 lit c

- likwidacja barier architektonicznych, w
I-.on1unikowaniu się i technicznych dla osób

45000,00 zł 3925,00 zł 0,00 zł 48925,00 złniepelnosprawnych indywidualnych art. 35a ust. I
pkt 7 lit. d

- dofinansowanie kosztów fworzenia i działania
warsztatów terapii ząjęciowej art. 35a ust. I pkt 8

- zobowiązania dot.
739 800,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 739 800,00 zł

\\ tym na: dofinansowania kosztów
działania WTZ
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Uzasadnienie do uchwały nr .. ~... :~oo
Rady Powiatu Nowodworskiego

'7/' ("
z dnia. o'; ~Co/>:':0 o. o :' o .....

W oparciu o analizę wydatków i zapotrzebowania na środki finansowe Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jaką przeprowadził Powiatowy Urząd Pracy oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków
środków PFRON na 2011 r.

Zmiany te dotyczą zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej, w ramach których
I. zmniejsza się o kwotę 30000,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie

pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,
') zwiększa się o kwotę 5 370,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie szkoleń

dla osób niepełnosprawnych,
3 zmniejsza się o kwotę 22 472,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie zwrotu

wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy i nie pozostających
w zatrudnieniu,

Ponadto w ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej:
I. zmniejsza się o kwotę 383,72 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie sportu,

kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
2. zmniejsza się o kwotę 3 925,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym,
3 zwiększa się o kwotę 47485,72 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie

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

4 zwiększa się o kwotę 3 925,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób
niepełnosprawnych indywidualnych,
Wprowadzenie powyższych zmian w planie przychodów i wydatków środków PFRON na

20 II r. podyktowane jest potrzebą racjonalnego i optymalnego wydatkowania środków Funduszu
w oparciu o realne zapotrzebowanie w ramach poszczególnych zadań powiatu z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Mając na uwadze niedobór środków PFRON w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie
dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów przyjmuje się po raz kolejny zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej
osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata. Na wprowadzenie tej zasady pozwala ~ 6 ust.
3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych.



UCHWALA Nr ~.l~)Ą
Powiatowej Społecznej R,ad[ASr p~ób ~iepełnosprawnych

z dnia .~~ .. r,,\ICPA!VY1~.t.u ~()))v.

w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w planie finansowym zadań do realizacji
Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

Na podstawie art. 44b ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011

Nr 127, poz. 721) oraz § 6 ust. 1 i 2 i § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu

działania wojewódzkich i powiatowych Społecznych Rad do Spraw Osób

Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 560) Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób

Niepełnosprawnych uchwala, co następuje:

Wyrazić pozytywną opinię na temat zmian w planie finansowym środków PFRON

na zadania realizowane przez Powiat Nowodworski w 2011 r. zgodnie z załącznikiem

do niniejszej uchwały.

Przedłożyć zmieniony plan wydatków środków z PFRON do zatwierdzenia Zarządowi

Powiatu Nowodworskiego.

Traci moc Uchwała Nr 2/2011 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób

Niepełnosprawnych z dnia O 1.06.20 lIr.



Plan przychodów i wydatków na 2011 r.
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

~:ł~;~:i~IYnr 8/JrJjA..
Powiatowej Spo/erznej Rady
ds. Osób l'iJie.Mllln~~prawnvrh
z dnia.ł/. r\N.((lIL-(e~Q.J(?Jltl ..

1. Stan środków na początek roku
2. Przychody

l
853

853

2
85324

3
296

4

Przelewy redystrybucyjne

Ogółem

5
1 201 959,00 zł

1 201 959,00 zł

6

56780,72 zł

7

56780.72 zl

8

I 20 I 959.00 zł

ł)ROZDZIAŁ § Zmniejszenia Plan pOl;

l 2 3 6 7 8

853 85324 2970 Różne przelewy w tym: l 201 959,00 zł 56780,72 zł 56780,72 zl I 201 959,00 zł

Rehabilitacja zawodowa 92000,00 zł 5370,00 zł 52472,00 zl 44898,00 zł

- przystosowanie stanowisk pracy art26 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art.
0,00 zł 0,00 zł 0.00 zł 0.00 zł26e

- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
30000,00 zł 0,00 zł 30000.00 zł 0.00 złalbo rolniczej art. 12a

- szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40
28250,00 zł 5370.00 zł 0.00 zł 33620.00 zł

. dofinansowanie do oprocentowania kredytu
0,00 zł 0,00 zł 0.00 zł 0,00 złbankowego art. 13

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku
pracy dla poszukujących pracy i nie pozostających 33750,00 zł 0,00 zł 22472.00 zł 11278,00 zł
\V zatrudnieniu art. II

- Z\.\fot kosztów zatrudnienia pracowników
pomagającym pracownikom niepełnosprawnym art. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
26d

Rehabilitacja społeczna l 109959,00 zł 51 410,72 zł 4308,72 zł 1 157061,00 zł
- dofinansowanie uczestnictwa osób
niepelnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 150000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 150 000,00 zł
rehabilitacyjnych art. 35a ust I pkt 7 lit a

- dofinansowanie sportu. kultury. rekreacji i
turystyki osób niepelnosprawnych 10000,00 zł 0,00 zł 383,72 zł 9616.28 zł
art. 35a ust. I pkt 7 lit b

- dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz
10000,00 zł 0,00 zł 3925.00 zł 6075.00 złllTganizacjom pozarządowym art. 36

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacy'jny. przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze. przyznawane

155 159,00 zł 47485,72 zł 0.00 zł 202 644,72 złosobom niepełnosprawnym na podst odrębnych
przepisów art. 35a ust. I pkt 7 lit c

- likwidacja barier architektonicznych. w
komunikowaniu się i technicznych dla osób

45000,00 zł 3925,00 zł 0,00 zł 48925.00 złniepelnosprawnych indywidualnych art. 35a ust.
pkt 7 lit. d

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztalów terapii ząjęciowej art. 35a ust. I pkt 8

- zobowiązania dot.
dofinansowania kosztów
działania WTZ


