
RADA POWIATU
N f-Jowyrr. Dworze Mazowieckim

uj Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

UCHWALA Nr .(;J:!.~.7.1l?9.!.Q
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia .gf? ...~:I!.tę.tY,1.t.?... gQ~.Or.

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 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. Zmienia SIę plan przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Plan przychodów i wydatków środków PFRON po zmianach stanowi załącznik do

niniejszej uchwały.

3. Ogólna kwota przychodów i wydatków ze środków PFRON wynosi 1 169.287,00 zł.

Traci moc Uchwała nr XXXIX/257/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia
18 lutego 2010 r.



RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowv Dwór Mazowiecki

Załącznik
do uchwały nr .. 1,L.l.2.71.1.2.01 O
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia .. 2.8 .•.0.11.• 2010r .•.....

Plan przychodów i wydatków na 2010 r.
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

l. Stan środków na początek roku 0,00
2. Przychody

DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2010 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianie

l 2 3 4 5 6 7 8

853 85324 296 Przelewy redystrybucyjne l 169287,00 6840,00 6840,00 l 169287,00

853 85324 296 Ogółem l 169287,00 6840,00 6840,00 1169287,00

DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2010 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianie

l 2 3 4 5 6 7 8

853 85324 2970 Różne przelewy w tym: l 169287,00 6840,00 6840,00 1169287,00

Rehabilitacja zawodowa 90000,00 0,00 6840,00 83160,00

- przystosowanie stanowisk pracy art.26 0,00 0,00 0,00 0,00

- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art.
30000,00 0,00 0,00 30000,0026e

- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
30000,00 0,00 0,00 30000,00albo rolniczej art. 12a

- szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40
6840,00 0,00 6840,00 0,00

- dofinansowanie do oprocentowania kredytu
0,00 0,00 0,00 0,00bankowego art. 13

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku
pracy dla poszukujących pracy i nie pozostających w 23 160,00 0,00 0,00 23 160,00
zatrudnieniu art. II

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

Rehabilitacja społeczna 1079287,00 6840,00 0,00 1086127,00

- dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 150000,00 6840,00 0,00 156840,00
rehabilitacyjnych art. 35a ust. I pkt 7 lit. a

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych 90000,00 0,00 0,00 90000,00
art. 35a ust. I pkt 7 lit. b

- dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz
10000,00 0,00 0,00 10000,00organizacjom pozarządowym art. 36

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

69487,00 0,00 0,00 69487,00osobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych
przepisów art. 3 5a ust. I pkt 7 lit c

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

20000,00 0,00 0,00 20000,00niepełnosprawnych indywidualnych art. 35a ust. I
pkt 7 lit. d

- dofinansowanie kosztów tworzenia idzialania
warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. I pkt 8

- zobowiązania dot.
739800,00 0,00 0,00 739800,00

w tym na: dofinansowania kosztów
działania WTZ

1"\

4. Stan funduszu na koniec roku 0,00 W1~~qqNlaĄcy RADY~~1
Threaa rałak -Szpakow,ka



UCHWALA Nr .
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

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. nr 123,

poz. 776 z późno zm.) oraz § 6 ust. l 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 2010 r. zgodnie z załącznikiem

Nr l do niniejszej uchwały.

Przedłożyć zmieniony plan wydatków środków z PFRON do zatwierdzenia Zarządowi

Powiatu Nowodworskiego.
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łan przychodów i \",ydatków na 20\ O •..
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osóh Niqlc!nospnl\vnych

l. Stan środków na początek roku
2. Przychody

l

853

853

2
85324

85324

3

296

296

4

Przelewy redystrybucyjne

Ogółem

5
I 169287,00

1169287,00

6

6840,00

6840,00

7

6840,00

6840,00

8

I 169287,00

1169287,00

l 2 3 4 5 6 7 8

853 85324 2970 Różne przelewy w tym: 1169287,00 6840,00 6840,00 1169287,00

Rehabilitacja zawodowa 90000,00 0,00 6840,00 83160,00

- przystosowanie stanowisk pracy art.26 0,00 0,00 0,00 0,00

- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art.
30000,00 0,00 0,00 30000,0026e

- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
30000,00 0,00 0,00 30000,00albo rolniczej art. l2a

- szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40
6840,00 0,00 6840,00 0,00

- dofinansowanie do oprocentowania kredytu
0,00 0,00 0,00 0,00bankowego art. 13

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku
pracy dla poszukujących pracy i nie pozostających w 23 160,00 0,00 0,00 23 160,00
zatrudnieniu art. 11

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

Rehabilitacja społeczna 1079287,00 6840,00 0,00 1086127,00

- dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 150000,00 6840,00 0,00 156840,00
rehabilitacyjnych art. 35a ust. l pkt 7 lit. a

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych 90000,00 0,00 0,00 90000,00
art. 35a ust. l pkt 7 lit. b

- dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz
10000,00 0,00 0,00 10 000,00organizacjom pozarządowym art.-36

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

69487,00 0,00 0,00 69487,00osobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych
przepisów art. 35a ust. l pkt 7 lit c

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

20000,00 0,00 0,00 20000,00niepełnosprawnych indywidualnych art. 35a ust. l
pkt 7 lit. d

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

- zobowiązania dot.
dofinansowania kosztów
dzialania WTZ PRZ:€i~i(jUNtC2, \C',
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W związku ze znacznym niezadowoleniem niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu

Nowodworskiego wynikającym z trudności w uzyskaniu dofinansowania ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie

rehabilitacyjnym dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków na 2010 r.

Realizując zadania powiatu wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr

123 poz. 776 z późno zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Mazowieckim dysponując środkami finansowymi PFRON, jakie zgodnie z algorytmem

otrzymał w roku bieżącym Powiat Nowodworski, jest w stanie jedynie w niewielkim stopniu

zaspokoić stale rosnące potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu.

Jednakże w przypadku dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym niedobór

wspomnianych środków jest najbardziej dotkliwy.

Ze względu na znaczne zainteresowaniem niepełnosprawnych mieszkańców naszego

powiatu dofinansowaniem uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się

pulę środków przeznaczonych na realizacje tego zadania o kwotę: 6.840,00 zł. Zmniejsza się

jednocześnie o w/w kwotę pulę środków PFRON przeznaczonych na szkolenia osób

niepełnosprawnych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, realizowanych przez

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.
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AgnieS~fa Daniszewska


