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Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia ..gl...~.~.~.r:.p.::.~.~.2009 r •

w sprawie zmian planu finansowego zadań do realizacji z Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) oraz art.35a ust 3 ustawy z

dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z późn.zm) Rada Powiatu

Nowodworskiego uchwala, co następuje:

Zmienia się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych Plan po zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Ogółem przychody i wydatki PFRON wynoszą 1 241 110,00 zł.
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Traci moc Uchwała Nr XXXIII/212/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia

25 czerwca 2009r.



Plan przychodów i wydatków na 2009 r.
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I.Stan środków na początek roku 0,00

załącznik XXXIV/220/2009do uchwały .
Rady Powiatu Nowodworskiego

2. Przychody z dnia27. •.08 .•.0ą.r.•...
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na Zwiększe Zmniejszeni Plan po

2009 me e zmIame
I 2 3 4 5 6 7 8

853 85324 296 Przelewy redystrybucyjne 1241 110,00 3590,00 3590,00 1241 110,00
853 85324 296 Ogółem 1241 110,00 3590,00 3590,00 1241 110,00

'yca I
Dział rozdział § Wyszczególnienie Plan na Zwiększe zmniejszenie Plan po

2009 me zmianie
I 2 3 4 5 6 7 8
853 85324 2970 Różne przelewy w tym:

Rehabilitacja zawodowa
realizowana przez PUP 100000,00 3590,00 3590,00 100000,00
- przystosowanie stanowisk pracy
art. 26 O O O O
- zwrot kosztów wyposażenia
stanowisk pracy art. 26e 46000,00 O O 46000,00
- środki na podjęcie działalności
gospodarczej albo rolniczej art .. 12a 15000,00 O O 15000,00
- szkolenia dla osób
niepełnosprawnych 10890,00 O 3590,00 7300,00
- zwrot wydatków na instrumenty i
usługi rynku pracy dla 28 110,00 3590,00 O 31 700,00
poszukujących pracy i me
pozostaiących w zatrudnieniu art. II
- zwrot kosztów zatrudnienia O
pracowników pomagającym O O O
pracownikom niepełnosprawnych
art .. 26d
Rehabilitac.ia społeczna I 141 110,00 0,00 0,00 I 141 110,00
- dofinansowanie uczestnictwa osób 160000,00 0,00 0,00 160000,00
niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych art.
35a ust. I pkt 7a
- dofinansowanie sportu, kultury, 95765,50 0,00 0,00 95765,50
rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych art. 35a ust. I
pkt 7b
Zadania z zakresu rehabilitacji 10 000,00 0,00 0,00 10000,00
zawodowej i społecznej zlecane
fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym art.36
- zaopatrzenie w sprzęt 85544,50 0,00 0,00 85544,50
rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze,
przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podst.
Odrębnych przepisów art.35a ust. I
pkt 7c
-likwidacja barier 50000,00 0,00 0,00 50000,00
architektonicznych w
komunikowaniu się i technicznych
dla osób niepełnosprawnych
indywidualnych art.35a ust. I pkt 7d
-dofinansowanie kosztów tworzenia 739800,00 0,00 0,00 739800,00
i działania warsztatów terapii
zajęciowej art.35a ust Ipkt 8 w tym
na:
-zobowiązania dot. dofinansowania
kosztów działania WTZ
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W podziale środków PFRON na 2009 rok zaplanowano kwotę w wysokości

28 110,- zł. na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy.

W ramach zadań art. 38 na szkolenia zaplanowano środki w wysokości 10 890 zł.

Z przeprowadzonych rozmów z osobami niepełnosprawnymi poszukującymi pracy wynika,

że jest zainteresowanie szkoleniami "Kurs komputerowy dla osób słabowidzących" dla

3 osób oraz "Kurs na wózki widłowe" dla l osoby.

Koszt w/w szkoleń zmieści się w kwocie 7 300,- zł.

W związku z zainteresowaniem osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

odbyciem stażu wskazane jest przesunięcie środków z innych niewykorzystanych form

wsparCia.

W związku z powyższym proponuję zmniejszenie środków w wysokości 3 590,-zl. z

zadań art.38 szkolenia, przesunięcie ich i zwiększenie środków na kwotę 31 700,- zł. w

ramach zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy i nie

pozostających w zatrudnieniu art.II ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W/w potrzeba wynika również z konieczności wykorzystania całości środków w

2009 r.


