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

oraz przyjęcia szczególnej zasady postępowania wprzypadku 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 2013 r. poz. 595 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

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

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Ogólna kwota przychodów i wydatków ze środków PFRON wynosi l 220 986,00 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.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§3

Traci moc Uchwała nr XXVIII/223/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 lutego
2013 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.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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0,00l. Stan środków na początek roku
2. Przychody

123 4 5 6 7 8

853 85324 296 Przelewy redystrybucyjne l 220 986,00 zł 79860,00 zł 79860,00 zł I220 986,00 zł

853 85324 296 Ogólem 1 220 986,00 zl 79 860,00 zł 79860,00 zł l 220 986,00 zl

3. Wydatki
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1 2 3 4 5 6 7 8

853 85324 2970 Różne przelewy w tym: 1 220 986,00 zł 79860,00 zł 79860,00 zł 1 220 986,00 zł

Rehabilitacja zawodowa 105 000,00 zł 0,00 zł 74860,00 zł 30 140,00 zł

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

- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art.
25000,00 zł 0,00 zł 25000,00 zł 0,00 zł26e

- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
45000,00 zł 0,00 zł 45000,00 zł 0,00 złalbo rolniczej art. 12a

- szkolenia osób niepełnosprawnych art, 38 i 40
20000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 20000,00 zł

- dofinansowanie do oprocentowania kredytu
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 złbankowego art. I3

- zwrot wydatków na instrumenty i uslugi rynku
pracy dla poszukujących pracy i nie pozostających 15000,00 zł 0,00 zł 4860,00 zł lO 140,00 zł
w 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 1 115 986,00 zl 79860,00 zł 5000,00 zl l 190 846,00 zł

- dofinansowanie uczestnictwa osób
niepelnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 146 686,00 zł 8000,00 zł 0,00 zł 154 686,00 zł
rehabilitacyjnych art, 35a ust. l pkt 7 lit. a

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych 20000,00 zł 0,00 zł 4000,00 zł 16000,00 zł
art. 35a ust. l pkt 7 lit. b

- dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz
2500,00 zł 4500,00 zł 0,00 zł 7000,00 złorganizacjom pozarządowym art. 36

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

150000,00 zł 42360,00 zł 0,00 zł 192 360,00 złosobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych
przepisów art, 35a ust. I pkt 7 lit c

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

55000,00 zł 25000,00 zł 0,00 zł 80000,00 złniepelnosprawnych indywidualnych art, 35a ust. I
pkt 7 lit. d

- dofinansowanie usług tłumacza języka migowego
lub tłumacza-przewodnika art. 35a ust. l pkt 7 lit. f 2000,00 zł 0,00 zł 1000,00 zł I 000,00 zł

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztatów terapii zajęciowej art, 35a ust. l pkt 8

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

w tym na: dofinansowania kosztów
działania WTZ /

4. Stan funduszu na koniec roku 0,00
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W oparciu o analizę wydatków i zapotrzebowania na środki finansowe Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jaką przeprowadził Powiatowy Urząd Pracy
i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków
środków PFRON na 2013 r. Podstawą do korekty wspomnianego planu w ramach zadań powiatu
z zakresu rehabilitacji zawodowej jest pismo Dyrektora PUP z dnia 09 września 2013 r. (kopia
w załączeniu). Jednocześnie w ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, dokonuje
się następujących zmian:

l. zmniejsza się o kwotę:
• 4 000,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji

i turystyki osób niepełnosprawnych,
• 1 000,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie usług tłumacza języka

migowego lub tłumacza-przewodnika,
Zmniejszenia środków przeznaczonych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji

i turystyki osób niepełnosprawnych wynikają z faktu, iż w roku bieżącym nie ma już możliwości
zawarcia nowych umów, w związku z czym podana powyżej kwoty nie może być wydatkowana
w ramach realizacji wspomnianego zadania. W przypadku usług tłumacza języka migowego lub
tłumacza-przewodnika, w 2013 r. nie złożono ani jednego wniosku o dofinansowanie ze środków
PFRON.

2. zwiększa się o kwotę:
• 42 360,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt

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

• 25 000,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych
indywidualnych

• 8 000,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnoprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

• 4 500,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym,

Wprowadzenie powyższych zmian w planie przychodów i wydatków środków PFRON na
2013 r. podyktowane jest potrzebą racjonalnego i optymalnego wydatkowanią~odków Funduszu
w oparciu o realne zapotrzebowanie w ramach poszczególnych zadań=~
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