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O
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia .....1.ę.. J.y.~.~~~
..gQ.1Q.~.·

w sprawie określenia

zadań do realizacji Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

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 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późno zm.) Rada Powiatu
Nowodworskiego uchwala, co następuje:

1. Określa się zadania, na które przeznacza SIę środki z Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Zadania o których mowa w ust. 1 oraz plan przychodów i wydatków ze środków
PFRON na realizację zdań stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Ogólna kwota przychodów i wydatków ze środków PFRON na realizację zadań
o których mowa w ust. 1 wynosi 1 169.287,00 zł.
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RADA POWIATU

Załącznik
XXXIX/2t)7- /2010
do uchwały nr
.
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia ... 18. .•.0.2 .•.2.0.1.O r.•.......

w ~~owym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05· 100 Nowy Dwór Mazowiecki

Plan przychodów i wydatków na 2010 r.
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych
l. Stan środków na początek roku
2. Przychody

l

2

3

853

85324

296

Przelewy redystrybucyjne

1 169287,00

853

85324

296

Ogółem

1169287,00

l

2

3

4

5

853

85324

2970

Różne przelewy w tym:

l 169287,00 zł

5

4

3. Wydatki

Rehabilitacja

zawodowa

- przystosowanie stanowisk pracy art.26
- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26e
- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo
rolnicze' art. 12a
- szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40
- dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.
13
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla
poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.
11
- zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagającym
pracownikom niepełnosprawnym art. 26 d.
Rehabilitacja

społeczna

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt
7a

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podst. odrębnych przepisów art. 35a
ust. 1 pkt 7c
- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych dla osób niepełnosprawnych indywidualnych
art. 35a ust. 1 pkt 7d
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów
terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8

- zobowiązania dot. dofinansowania
kosztów działania WTZ

90000,00 zł
0,00 zł
30000,00 zł

Zgodnie z otrzymaną
Rehabilitacji

informacją

Osób Niepełnosprawnych

o wysokości

środków Państwowego

przypadających

wg algorytmu

Funduszu

w 2010 roku na

realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92

z późno zm.) stanowiącej załącznik do pisma Prezesa Zarządu PFRON z dnia 09 lutego
2010 r. znak WF /1 OSw/20 1O, powiat nowodworski w roku bieżącym otrzymał do dyspozycj i
środki finansowe PFRON w wysokości 1169.287,00 zł. Kwota ta w porównaniu z wydatkami
z lat ubiegłych jest w stanie jedynie częściowo zaspokoić stale rosnące potrzeby w sferze
dofinansowań

niepełnosprawnych

mieszkańców

naszego

powiatu.

Jest to szczególnie

widoczne w przypadku porównania stanu środków finansowych PFRON wypłaconych przez
samorząd powiatowy w latach 200S-2009
środkami przydzielonymi

na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej ze

na te same zadania w roku bieżącym (Tab. nr 1 i wykres).

Wspomniany niedobór środków PFRON doskonale obrazuje również zestawienie wydatków
w/w środków

w 2009 r. na poszczególne

zadania

z zakresu rehabilitacji

społecznej

z planowanym podziałem wydatków na te zadania w roku bieżącym (Tab. nr 2).
Przedstawiony

podział środków finansowych

PFRON ustalony został w oparciu

o analizę ich stanu w stosunku do istniejącego na nie zapotrzebowania
wielkość odzwierciedlają

w 2010 r., którego

wnioski złożone w Powiatowym Urzędzie Pracy i Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie oraz sygnały płynące ze strony potencjalnych wnioskodawców.
Mając na uwadze znaczny niedobór środków PFRON w stosunku do istniejących
potrzeb

w zakresie

niepełnosprawnych
dofinansowania
wprowadzenie

dofinansowania
i ich

tej

samej

opiekunów
dorosłej

uczestnictwa
proponuje
osobie

w turnusach
się

przyjęcie

niepełnosprawnej

tej zasady pozwala § 6 ust. 3 rozporządzenia

rehabilitacyjnych
zasady
raz

na

osób

przyznawania
dwa

lata.

Na

Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia lS listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Tab. nr 1. Środki finansowe PFRON wypłacone przez samorząd powiatowy w latach 2005-2009 na
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz środki przydzielone na realizację tych zadań w 2010 r.

Tab. nr 2. Środki finansowe PFRON wypłacone przez samorząd powiatowy na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej w 2009 r. oraz środki przydzielone na 2010 r.
z wyszczególnieniem wydatków na poszczególne zadania

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w
turnusach rehabilitacyjnych
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym
odstawie odrębnych przepisów

150115,00 zł

150 000,00 zł

165 341,69 zł

69487,00 zł

70000,00 zł

20000,00 zł

sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

93347,02 zł

90000,00 zł

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

739 800,00 zł

739 800,00 zł

10000,00 zł

10000,00 zł

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
technicznych dla osób niepełnosprawnych indywidualnych
- dofinansowanie

- dofinansowanie
ozarządo
m

zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom

na

się i

mgr ,.farek

~~cgka
i

/

