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?48UCHWALA N r:-••••.I2006
Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia ..~•••ttl?t9~.ę.9.ę 2006r.

w sprawie prr,yjęcia planu finansowego zadań do realizacji Z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 188 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fmansach

publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późno zm.), Zarząd Powiatu

Nowodworskiego uchwala, co następuje:

Ustala się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem przychody i wydatki PFRON wynoszą 1 129.924,00 zł.
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Załącznik nr 1 248/2006
do uchwały nr .•••.•••...•.......
zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia •..O.:3.• J.:L.2D.O.6.r •

Plan przychodów i wydatków na 2006 r.
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1. Stan środków na początek roku
2. Przychody

DZIAL ROZDZIAL § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2006 R.

853 85324 296 Przelewy redystrybucyjne l 129.924,00

853 85324 296 Ogółem 1 129.924,00

DZIAL ROZDZIAL § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2006 R.
853 85324 2970 Różne przelewy w tym: 1 129.924,00

Rehabilitacja zawodowa 9.200,00
Przystosowanie stanowisk pracy art.26 ust. 1 i

0,00
2
- pożyczki na rozpoczęcie działalności

0,00gospodarczej albo rolniczej art. 12
- szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 9.200,00i 40
- dofinansowanie do oprocentowania kredytu

0,00bankowego art. 13
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi
rynku pracy dla poszukujących pracy i nie 0,00
pozostających w zatrudnieniu art. 11
- zwrot kosztów zatrudnienia pracowników
pomagającym pracownikom 0,00
niepełnosprawnym art. 23 d

Rehabilitacia społeczna l 120.724,00
- dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w 261.834,00
turnusach rehabilitacyjnych
art. 35a ust. l pkt 7a
- dofmansowanie sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych 45.166,00
art. 35a ust. l pkt 7b
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, przyznawane osobom 290.536,00
niepełnosprawnym na podst. odrębnych
przepisów art. 35a ust. l pkt 7c
- likwidacja barier architektonicznych, w
komunikowaniu się i technicznych dla osób 131.946,00
niepełnosprawnych indywidualnych
art. 35a ust. l pkt 7d
- dofmansowanie kosztów tworzenia i
działania warsztatów terapii zajęciowej 391.242,00

art. 35a ust. l pkt 8

w tym na: - zobowiązania dot.
dofinansowania kosztów 335.360,00
działania WTZ
- nowe zadanie 55.892,00



Zmiany w załączniku w planie wydatków dotyczą otrzymania dodatkowych
środków finansowych w wysokości 155.335,00 zł na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej

rehabilitację zawodową 3.200,00 zł.
• szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i art. 40

rehabilitację społeczną 152.135,00 zł w tym:
• na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35 a ust. l pkt 7 a) zwiększa się
o kwotę 20.000,00 zł.

• zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podsi.
odrębnych przepisów (art. 35 a ust. l pkt 7 c) 102.135,00 zł.

• na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych dla osób niepełnosprawnych indywidualnych (art. 35a ust.
l pkt. 7d) zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł

Powyższa zmiana spowodowana jest otrzymaniem dodatkowych środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z pismem
Prezesa Zarządu PFRON z dnia 26 października 2006 r. znak WF/l l l8w/2006

Ogółem plan przychodów i wydatków na rok 2006 ulega zmianie i wynosi
1 129.924,00 zł.
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