
RADA POWIĄ.T'Y
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05- 100 N owy Dwór Mazowiecki UCHWALA Nr .~~.~.~(~:.!.~~.:.1

Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia .:.?.'?.~.~.r.:~~~..~0.1.1.r·

w sprawie wprowadzenia planu przychodów i wydatków środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

oraz przyjęcia szczególnej zasady postępowania w przypadku dofinansowania
uczestnictwa osób niepelnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

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 2010 r.
Nr 214, poz. 1407 z późno zm.) oraz § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz.
1694) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

1. 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 201 959,00 zł.
4. Przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa osób

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych tej samej dorosłej osobie
niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Traci moc Uchwała nr V/36/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia planu przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przyjęcia szczególnej zasady postępowania
w przypadku dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
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RADA POWIATU
w Nowym DworZe Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik VI I I /61 /20 11
do uchwały nr .
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 1.6.~.o6..•.20.1.1.r.. .

Plan przychodów i wydatków na 2011 r.
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

l 2 3 4 5 6 7 8

853 85324 296 Przelewy redystrybucyjne 1 060921,00 zł 141 038,00 zł 0,00 zł I 201 959,00 zł

853 85324 296 Ogółem l 060921,00 zł 141 038,00 zł 0,00 zł l 201 959,00 zł

3. Wydatki

l 2 3 4 5 6 7 8

853 85324 2970 Różne przelewy w tym: l 060921,00 zł 141 038,00 zł 0,00 zł l 201 959,00 zł

Rehabilitacja zawodowa 92000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 92000,00 zł

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

- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracyart.
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł26e

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

- szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40
28250,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 28250,00 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 33750,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 33750,00 zł
w zatrudnieniu art. 11

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

Rehabilitacja społeczna 968921,00 zł 141 038,00 zł 0,00 zł l 109 959,00 zł
- dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 100 000,00 zł 50000,00 zł 0,00 zł 150000,00 zł
rehabilitacyjnych art. 35a ust. l pkt 7 lit. a

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych 10000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10000,00 zł
art. 35a ust. l pkt 7 lit. b

- dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz
2000,00 zł 8000,00 zł 0,00 zł 10000,00 złorganizacjom pozarządowym art. 36

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

97 121,00 zł 58038,00 zł 0,00 zł 155 159,00 złosobom niepe1nosprawnym na podst. odrębnych
przepisów art. 35a ust. I pkt 7 lit c

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

20000,00 zł 25000,00 zł 0,00 zł 45000,00 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.
dofinansowania kosztów
działania WTZ
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RA.DA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki

. . VIII/51/2011Uzasadmeme do uchwały nr .
Rady Powiatu Nowodworskiego

zdn.·a 1G.05.2011r •.....................
W oparciu o informację od Zastępcy Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych (znak: WF/581 w/2011 z dnia 17 maja 2011 r.) w sprawie zmiany
wysokości środków PFRON przypadających wg algorytmu w 2011 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 2010 r. nr 214, poz. 1407 z późno zm.) dokonuje się
zmian w planie przychodów i wydatków środków PFRON na 2011 r.

Zmiany te dotyczą zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, w ramach których:
1. zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
2. zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym,
3. zwiększa się o kwotę 58038,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

4. zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób
niepełnosprawnych indywidualnych,

W związku z powyższym plan przychodów i wydatków środków PFRON w Powiecie
Nowodworskim uległ zwiększeniu o kwotę 141038,00 zł. Podział dodatkowych środków został
dokonany po konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Mając na uwadze niedobór środków PFRON w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie
dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów przyjmuje się po raz kolejny zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej
osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata. Na wprowadzenie tej zasady pozwala § 6 ust. 3
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych.



UCHWALA Nr ....~J..~QU...
Powiatowej Społecznej R~dy ds. O ób Niepełnosprawnych

z dnia .... J.L •• C~Y.i.cllllUłĄr.

w sprawie wyrażenia opinii na temat określenia 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 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późno zm.) oraz § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późno zm.) Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych uchwala, co następuje:

1. Wyraża się pozytywną opinię na temat przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały w roku
2011.
2. Ogólna kwota przychodów i wydatków ze środków PFRON na realizację zadań,
o których mowa w ust. 1 wynosi 1201959,00z1.
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~:ł:;~~~łYnr ... ~.J~;t! .
Powiatowej Społecznej Rady

~sd~:Ób.i;;r.1.mwmC.h~M.- .
Plan przychodów i wydatków na 2011 r.
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

1. Stan środków na początek roku
2. Przychody

l 2 3 4 5 6 7 8

853 85324 296 Przelewy redystrybucyjne 1060921,00 zł 141 038,00 zł 0,00 zł I 201 959,00 zł

853 85324 296 Ogółem 1 060921,00 zł 141 038,00 zł 0,00 zł l 201 959,00 zł

3. Wydatki

nie

l 2 3 4 5 6 7 8

853 85324 2970 Różne przelewy w tym: l 060921,00 zł 141 038,00 zł 0,00 zł l 201 959,00 zl

Rehabilitacja zawodowa 92000,00 zl 0,00 zł 0,00 zł 92000,00 zł

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

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

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

- szkolenia osób niepelnosprawnych art. 38 i 40
28250,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 28250,00 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 poz<:,<tąjących 33750,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 33750,00 zł
w zatrudnieniu art. 11

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

Rehabilitacja społeczna 968921,00 zł 141 038,00 zl 0,00 zł l 109 959,00 zł
- dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 100 000,00 zł 50000,00 zł 0,00 zł 150000,00 zł
rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych 10000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10000,00 zł
art. 35a ust. l pkt 7 lit. b

- dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz
2000,00 zł 8000,00 zł 0,00 zł 10000,00 złorganizacjom pozarządowym art. 36

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

97121,00 zł 58038,00 zł 0,00 zł 155 159,00 złosobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych
przepisów art. 35a ust. I pkt 7 lit c

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

20000,00 zł 25000,00 zł 0,00 zł 45000,00 złniepełnosprawnych indywidualnych art. 35a ust. I
pkt 7 lit. d

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8

- zobowiązania dot.
dofinansowania kosztów
działania WTZ


