
UCHWAŁA NR XXVI/160/2017 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 
z dnia  28 marca 2017 r. 

 

w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat 

Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2017 roku 

 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 5 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 814/ oraz art. 

35 a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046 z póżn. zm./ - 

Rada Powiatu w Siedlcach  p o s t a n a w i a, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Określić zadania z zakresu  rehabilitacji  zawodowej i społecznej  na rzecz osób 

    niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki   PFRON do realizacji przez 

    Powiat Siedlecki w 2017 roku  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej  

    uchwały. 

2. Zatwierdzić  do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2017 roku  plan finansowy 

    przychodów i wydatków  z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej  osób 

    niepełnosprawnych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Zadania wymienione w pkt 1 finansowane będą ze środków PFRON w   kwocie  

    1.510.590 zł.  

4. Realizacja zadań PFRON prowadzona będzie za pośrednictwem 

    wyodrębnionego rachunku bankowego. 

 

§ 2.  

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu oraz Kierownikowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 

Siedlcach. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

      PRZEWODNICZĄCY RADY 
                                     Zygmunt Wielogórski 

 



Załącznik Nr 1.

do Uchwały Nr XXVI/160/2017

Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 28 marca  2017 r.

Lp.

I.

II.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zygmunt Wielogórski

4. dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

    niepełnosprawnych 
51 125,00

5. dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii 

    Zajęciowej 

- w Skórcu prowadzonego przez Caritas Diecezji 

    Siedleckiej

- w Kisielanach prowadzonego przez Caritas Diecezji 

    Siedleckiej

991 752,00

511 872,00

479 880,00

1. dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,           

   przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
240 000,00

2. dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,                         

    technicznych i w komunikowaniu się
85 913,00

3. dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich

    opiekunów w  turnusach rehabilitacyjnych 
78 000,00

Plan

 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych realizowany przez Powiat Siedlecki w 2017 roku finansowany ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1. zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 60 000,00

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, w tym:
1 446 790,00

Wyszczególnienie  zadań
Wysokość środków 

finansowych na ich 

realizację 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych - ogółem
1 510 590,00

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych, w tym: 
63 800,00

2. zwrot kosztów zatrudnienia, szkoleń pracowników

    pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
3 800,00



do Uchwały Nr XXVI/160/2017

Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 28 marca  2017 r.

Lp.
Para

graf

Plan 

na 2017 r.

1 3 4

I 8 784,00

8 784,00

0,00

0,00

II 1 510 590,00

2960 1 510 590,00

0920 0,00

III 1 519 374,00

1. 2960 8 784,00

2. 63 800,00

2450 3 800,00

w tym:

3 800,00

6270 60 000,00

60 000,00

3. 1 446 790,00

3030 403 913,00

240 000,00

85 913,00

78 000,00

2450 1 042 877,00

w tym:

51 125,00

991 752,00

4. 0,00

IV 0,00

0,00

0,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zygmunt Wielogórski

Dotacje z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek nie zaliczonych do sektora finansów 

publicznych

- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy

w tym:

Rehabilitacja społeczna

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

w tym:

- dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehab., 

  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

- dofinansowanie likwidacji barier architekton., tech.

  i w komunikowaniu się

- dofinansowanie do uczestnictwa osób 

  niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

  rehabilitacyjnych 

Należności 

Dotacje przekazywane z funduszu celowego na 

realizację zadań bieżących dla jednostek nie 

zaliczonych do sektora finasów publicznych

Zobowiązania

- dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i 

  turystyki osób niepełnosprawnych 

- dofinasowanie kosztów działalności WTZ

Odprowadzone odsetki

Stan funduszu na koniec roku

Środki pieniężne

Środki pieniężne

Załącznik Nr 2.

Plan 
finansowy przychodów i wydatków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na 2017 rok

Wyszczególnienie

2

Stan funduszu na początek roku

Dotacje przekazywane z funduszu celowego na 

realizację zadań bieżących dla jednostek nie 

zaliczonych do sektora finasów publicznych

 - zwrot kosztów zatrudnienia,szkoleń pracowników  

   pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu 

   w pracy 

Należności 

Zobowiązania

Przychody

Przelewy redystrybucyjne

Pozostałe odsetki

Wydatki

Przelewy redystrybucyjne

Rehabilitacja zawodowa


