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UCHWALA Nr .~.~.:r:!.g.~/.:?9.!.Q.
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia ...~~..gnł~ntę ...?Q.!.Or •

w sprawie wprowadzenia planu finansowego zadań do realizacji
Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

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 20 lOr. Nr 214, poz. 1407) Rada Powiatu

Nowodworskiego uchwala, co następuje:

l. Wprowadza się plan przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Plan przychodów i wydatków środków PFRON stanowi załącznik do niniejszej

uchwały.

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

Traci moc Uchwała nr XLIIII302/20 10 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia

04 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego zadań do realizacji

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

l. Stan środków na początek roku
2. Przychody

l

853

853

2
85324

85324

4
Przelewy redystrybucyjne

Ogółem

3
296

296

5
l 169287,00 zł

l 169287,00 zł

6

6697.62 zł

7

6697,62 zł

6697,62 zł

8

I 169287,00 zł

I 169287,00 zł

E .. i~jązenia Plan po

l 2 3 4 5 6 7 8

853 85324 2970 Różne przelewy w tym: l 169287,00 zl 6697,62 zł 6697,62 zł l 169287,00 zł

Rehabilitacja zawodowa 39869,06 zł 0,00 zł 0,00 zł 39869,06 zł

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

- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art.
30000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 30000,00 zł26e

- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 złalbo rolniczej art. l2a

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

- dofinansowanie do oprocentowania kredytu
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 złbankowego art. 13

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku
pracy dla poszukujących pracy i nie pozostąjących 9869,06 zł 0,00 zł 0,00 zł 9869,06 zł
w zatrudnieniu art. 11

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

Rehabilitacja społeczna l 129417,94 zł 6697,62 zł 6697,62 zł l 129417,94 zł
- dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 173 875,00 zł 0,00 zł 5620,00 zł 168255,00 zł
rehabilitacyjnych art. 35a ust. l pkt 7 lit. a

- dofinansowanie sportu. kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych 87409,70 zł 0,00 zł 0,00 zł 87409,70 zł
art. 35a ust. l pkt 7 lit. b

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

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

93 333,24 zł 6697,62 zł 0,00 zł 100 030,86 złosobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych
przepisów art. 35a ust. l pkt 7 lit c

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

25000,00 zł 0,00 zł l 077,62 zł 23922,38 złniepełnosprawnych 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.
739 800,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 739 800,00 zł

w tym na: dofinansowania kosztów
dzialania WTZ
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UZASADNIENIE

Mając na uwadze kończący SIę rok kalendarzowy oraz potrzebę efektywnego

gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

dokonuje się zmian w planie finansowym zadań do realizacji z PFRON na 2010 r.

Realizując zadania powiatu wynikające 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 osób niepełnosprawnych, uprawnionych do korzystania ze

wsparcia PCPR. Jednakże z uwagi na przedstawione poniżej uwarunkowania dokonuje się

zmian we wspomnianym planie finansowym:

• w ramach dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

w turnusach rehabilitacyjnych zmniejsza się pulę środków o kwotę 5.620,00 zł, co

wynika z licznych rezygnacji osób niepełnosprawnych z przyznanych im w roku

bieżącym dofinansowań i mniejszego zainteresowania tego rodzaju wsparciem

w okresie jesienno-zimowym,

• w ramach dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się

i technicznych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych zmniejsza się pulę

środków o kwotę 1.077,62 zł, co wynika przede wszystkim z faktu pozostania

"wolnych" środków finansowych, jakie nie zostały wykorzystane przez wnioskodawcę

a które były dla niego zabezpieczone na mocy umowy ze Starostą Nowodworskim,

• w ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na

podstawie odrębnych przepisów zwiększa się pulę środków o kwotę 6.697,62 zł, co

wynika ze znacznego zapotrzebowania na środki PFRON,

Przedstawione zmiany w planie finansowym umożliwią pełne wykorzystanie środków

PFRON, jakimi w roku bieżącym dysponuje Powiat Nowodworski oraz tym samym mogą

zapobiec zaistnieniu sytuacji w której samorząd powiatowy będzie zmuszony do zwrócenia

niewykorzystanych środków do dyspozycji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych.


