
UCHWAŁA Nr ..~~~!..~::!??:.:
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia ..2~;..gx.v..Q.(lj.?.?'Q~Jr.

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

oraz przyjęcia szczególnej zasady postępowania w przypadku dofinansowania
uczestnictwa osób niepelnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 200 l r. Nr 142. poz. 1592 z późno zm.), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehahi Iitacj i zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r.
Nr 127. po/. 721 z późno zm.) oraz § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 1:'\ listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr no. poz.
16(4) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

I. \\'prowadza się plan przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
()~óh Niepelnosprawnych.

') Plan przychodów i wydatków środków PFRON stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
:;. Og(')lna 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
nierelnosprawnej raz na dwa lata.

Traci moc l !chwała nr Xl/80/20 11 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 października 2011 r.
\\ srra\\ ie wprowadzenia planu przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu
Rehahilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przyjęcia szczególnej zasady postępowania
\\ przypadku dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych



RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowie.cka 10
0)·/00 Nowy Dwór Mazowiecki

Plan przychodów iwydatków na 201 I r.
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

załączni.k. '{ I V/ 08/ ? O11
do uchwal~ III' .' .

Radv Powiatu '\owodworskiego

d: 2C?:.12.2011r.z ma .'. . .. ... ,,'

I. Stan środkó\\ /la początek roku
2. Przychod)

WYSZCZEGÓLNIENIE

4
Przelewy redystrybucyjne

Ogółem

5
I 20 l 959,00 zł

l 201 959,00 zł

6

2046.39 zł

7

2046.39/1

8

I :20 I 959.00 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE
~

Zmniejszenia Plan po zmjaą~e

l 2 3 4 5 6 7 8

853 853::!·l ::!970 Różne przelewy w tym: I 201 959,00 zł 2046,39 zł 2046,39 zł ł 201 959,00 zł

Rehabilitacja zawodowa 44898,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 44898,00 zł

- prz\ stosowanie stanowisk pracy art.26 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0.00 zł

- zwrot kosztów \'iyposażenia stanowisk pracy art.
0,00 zł 0,00 zł 0.00 zł 0.00 zł26c

. po/\czk i na rozpoczęcie działalności gospodarczej
0,00 zł 0,00 zł 0.00 zł 0.00 złalho rolniczej art. 12a

- szk"lcnia osób nicpelnosprawnyeh art. 38 i 40
33620,00 zł 0,00 zł 0.00 zł 33 620.00 zł

- dolinansowanie do oproccntowania kredytu
0,00 zł 0,00 zł 0.00 zł 0.00 złbankowcgo art. 13

- zwrot \Iydatków na instrumenty i usługi rynku
prac\ dla poszukujących pracy i nie pozostąjących 11278,00 zł 0,00 zł 0.00 zł II n8.00 zł
w zatrudnieniu art. II

- zw nlt kosztów zatrudnienia pracowników
pOlllagaj'lcylll pracownikom niepełnosprawnym art. 0,00 zł 0,00 zł 0.00 zł 0.00 zł
26d

Rehabilitacja społeczna l 157061,00 zł 2046,39 zł 2046,39 zł ł 157 061,00 zł
- dotlnansowanic uczestnictwa osób
nicpclnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 150000,00 zł 0,00 zł 1 870.00 zł 148 130,00 zł
rchabilitacyjnych art. 35a ust. I pkt 7 lit. a

- dolinansowanie sportu. kultury. rekreacji i
turystl ki osób niepelnosprawnych 9616,28 zł 0,00 zł 176.39 z/ 9439.89 zł
art .1:'a ust. I pkt 7 lit. h

. dolinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz
6075,00 zł 0,00 zł 0.00 zl 6075.00 złorganizacjom pozarządowym art. 36

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny. przedmioty
ortopcd~ czne i środki pomocnicze. przyznawane

202 644,72 zł 2046,39 zł 0.00 zł ::!0469/.1 I zlosob"lll niepelnosprawn)'1ll na podst. odrchnych
przepis<)w art. 35a ust. I pkt 7 lit c

- lik widacja harier architektonicznych. w
komunikowaniu sic i technicznych dla osób

48925,00 zł 0,00 zł 0.00 zl 48925.00 zlnicpclnosprawnych indywidualnych art. 35a ust. I
pkt 7 In. d

- dol"lIlansowanic kosztów tworzenia i działania
warsztatów tcrapii zą;ęciowcj art . .15a ust. I pkt 8

- zobowiązania dot.
739 800,00 zl 0,00 zl 0.00 z/ 739 800,00 zl

\\ tYI1111i.L dofinansowania kosztów
działania WTZ



I'jllJ1'lUCHWALA Nr.1;{ •••.
Powiatowej Społecznej Rady ds. OSi' b ~iepełnosprawnych. lig ;(:2. C)r, ~vz dnIa ~ ......•...

w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian wplanie 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 3/2011 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób

Niepełnosprawnych z dnia 12.10.2011r.



Załącznik ~ lA
do uchwały nr (>Ąt .
Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób NiepełnoDrawnych
z dnia .. J~.A.Z,}. lA .

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

l. Stan środkó\\ na początek roku
2. Przychody

Zmniejszenia Płan po zmianię

5 6 7 8

l 201 959,00 zł 2046,39 zł 2046,39 zł I 20 I 959,00 zł

l 201 959,00 zł 2046,39 zł 2046,39 zł I 201 959,00 zł

1

853

853

2
S5324

3
296

4

Przelewy redystrybucyjne

Ogółem

DZlAL ROZDZłAL § WYSZCZEGÓLNIENIE ~. ."'",.i1
~ . Zmniejszenia Płan po zmiame

l 2 3 4 5 6 7 8

853 S5.E-1 2970 Różne przelewy w tym: 1201 959,00 zł 2046,39 zł 2046,39 zł I 201 959,00 zł

Rehabilitacja zawodowa 44898,00 zł 0,00 zł 0,00 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

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

- szkolcnia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40
33620,00 zł 0,00 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 w II 278,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 11 278,00 zł
zatrudnieniu art. 11

- zwrot kosztów zatrudnienia pracowników
pomagającym pracownikom niepełnosprawnym art. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
26d

Rehabilitacja społeczna l 157 061,00 zł 2046,39 zł 2046,39 zł I 157061,00 zł
- dofinansowanie uczestnictwa osób
niepcłnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 150 000,00 zł 0,00 zł l 870,00 zł 148 130,00 zł
rehabilitacyjnych art. 35a ust. I pkt 7 lit. a

.. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych 9616,28 zł 0,00 zł 176,39 zł 9439,89 zł
art. 35a ust. I pkt 7 lit. b

- dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz
6075,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6 075,00 złorganizacjom pozarządowym art. 36

.. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopcdyczne i środki pomocnicze, przyznawane

202 644,72 zł 2046,39 zł 0,00 zł 204691,ł1złosobom niepelnosprawnym na podst. odrębnych
przcpisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit c

.. likwidacja barier architektonicznych, w
komunikowaniu się i technicmych dla osób

48925,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 48925,00 złniepcłnosprawnych indywidualnych art. 35a ust. l
pkt 7 lit. d

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztatów tcrapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8

.. zobowiązania dot.
739 800,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 739 SOO,OOzł

w tym na: dofinansowania kosztów
działania WTZ

PRZEWODNICZĄC\'
Powiatowej Spoh;cznej Rad)drJt~t'fJ"'no,p"WnY'h31M q0U- :7



U d" d h ty XIV /0,(3/2011zasa meme O uc wa nr .
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia ..~~.·.:f.:.?Q).tr::.

W oparciu o analizę wydatków i zapotrzebowania na środki finansowe Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jaką przeprowadziło Powiatowe Centrum
Pom(lc~ Rodzinie dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków środków PFRON na
~OII r.

Imiany te dotyczą zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, w ramach których:
I. zmniejsza się o kwotę 176,39 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie sportu.

kultury. rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
..., zmniejsza się o kwotę 1 870,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie

uczestnictwa osób niepełnoprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
~ z\\ iększa się o kwotę 2 046,39 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
Wprowadzenie powyższych zmian w planie przychodów i wydatków środków PFRON na

~O l 1 r. podyktowane jest potrzebą racjonalnego i optymalnego wydatkowania środków Funduszu
\\ oparciu o realne zapotrzebowanie w ramach poszczególnych zadań powiatu z zakresu
rchahilitacji społecznej.


