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Rady Powiatu Nowodworskiego

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

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 1".o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późno zm.) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 19971". o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 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 1". Nr 230, poz. 1694) Rada Powiatu
Nowodworskiego uchwała, co następuje:

§1
1. Wprowadza się plan przychodów iwydatków środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Ogólna kwota przychodów i wydatków ze środków PFRON wynosi 1 392464,00 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.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§3
Traci moc uchwała Nr XXXIXI274/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia
19 grudnia 2013 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.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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Plan przychodów i wydatków na 2014 r.
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

l. Stan środków na początek roku
2. Przychody

0,00

DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2014 r.

1 2 3 4 5
853 85324 296 Przelewy redystrybucyjne l 392 464,00 zł

853 85324 296 Ogółem 1 392 464,00 zł

3. Wydatki

DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2014 r.

l 2 3 4 5
853 85324 2970 Różne przelewy w tym: l 392 464,00 zł

Rehabilitacja zawodowa 69500,00 zł

- przystosowanie stanowisk pracy art.26 0,00 zł

- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26e 21 500,00 zł

- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej art. 12a 21000,00 zł

- szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40 7000,00 zł

- dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. l3 0,00 zł

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących
20000,00 zł

pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11

- zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagającym pracownikom
0,00 zł

niepełnosprawnym art. 26d

Rehabilitacja społeczna 1 322 964,00 zł

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w
200 000,00 złturnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
68784,60 złniepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b

- dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom
3000,00 zł

pozarządowym art. 36

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych 186 899,40 zł
przepisów art. 35a ust. I pkt 7 lit c

- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych dla osób niepełnosprawnych indywidualnych art. 35a ust. 1 50000,00 zł
pkt 7 lit. d

- dofmansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-
500,00 zł

przewodnika art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f
- > """'1'''
zajęciowej art. 35a ust. l pkt 8

- zobowiązania dat. dofinansowania kosztów działania
813 780,00 zł

w tym na:
WTZ /' ./i.: ,/ /4. Stan funduszu na koniec roku
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Zgodnie z przekazaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych informacją o wysokości środków przypadających wg algorytmu, na
realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721
z późno zm.), powiat nowodworski w 2014 roku otrzymał do dyspozycji środki finansowe
PFRON w wysokości 1 392 464,00 zł.

Przedstawiony podział środków finansowych PFRON ustalony został w oparciu
o analizę ich stanu w stosunku do szacowanego zapotrzebowania, której dokonało
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w konsultacji
z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. Z uwagi na wyraźnie
dysproporcje w poziomie finansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii
zajęciowej w stosunku do poziomu finansowania pozostałych zadań powiatu warto
zaznaczyć, że kwota przeznaczona na wtz wynika z zawartych umów wieloletnich i nie
podlega korekcie.

Mając na uwadze niedobór środków PFRON w stosunku do szacowanych potrzeb
w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów przyjmuje się 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.
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Uchwala Nr .

Powiatowej Spo!ecznej ~~dy i~~ Sp~a;J~jóJ, Niepełnosprawnych
z dnia f. k. ..~-:-~ x.': ..v.:~ .

w sprawie wyrażenia opinii na temat przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.

Na podstawie art. 44b ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721
z późno Zm.) oraz § 6 ust. 1 i 2 w związku z § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania
wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 62, poz. 560) Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
uchwala, co następuje:

§1

1. Wyraża się pozytywną opmię na temat przeznaczenia środków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014.

2. Ogólna kwota przychodów i wydatków ze środków PFRON w roku 2014 wynosi
1.392 464,00 zł.

3. Plan przychodów i wydatków ze środków PFRON, o których mowa w ust. 2, stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Plan przychodów i wydatków na 2014 r.
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1. Stan środków na początek roku
2. Przychody
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l 2 3 4 5
853 85324 296 Przelewy redystrybucyjne 1 392 464,00 zł

853 85324 296 Ogółem l 392 464,00 zł

3. Wydatki
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l 2 3 4 5

853 85324 2970 Różne przelewy w tym: l 392 464,00 zł

Rehabilitacja zawodowa 69500,00 zł

- przystosowanie stanowisk pracy art.26 0,00 zł

- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26e 21500,00 zł

- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej art. l2a 21000,00 zł

- szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40 7000,00 zł

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

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących
20000,00 zł

pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11

- zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagającym pracownikom
0,00 zł

niepełnosprawnym art. 26d

Rehabilitacja społeczna l 322 964,00 zł

- dofmansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w
200000,00 zł

turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a

- dofmansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
68784,60 zł

niepełnosprawnych art. 35a ust. l pkt 7 lit. b

- dofmansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom
3000,00 zł

pozarządowym art. 36

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych 186899,40 zł
przepisów art. 35a ust. l pkt 7 lit c

- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych dla osób niepełnosprawnych indywidualnych art. 35a ust. 1 50000,00 zł
pkt 7 lit. d

- dofmansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-
500,00 zł

przewodnika art. 35a ust. l pkt 7 lit. f
- . '''H<PU

zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8

- zobowiązania dot. dofmansowania kosztów działania
813 780,00 zł

w tym na:
WTZ

4. Stan funduszu na koniec roku 0,00
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