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Uchwala nr III/14/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 16 grudnia 2002
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXII/194/2002 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych
przez Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2002 r.

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 5 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm. ) w związku z art. 35a, ust. 3 oraz art. 47, ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 1997 Nr 123, poz. 776 z późn. zm. )

§1

1. Ulega uchyleniu załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Uchwały Nr
XXXII/194/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 roku.
2. Treść załącznika nr 1 i 2 stanowi integralną część niniejszej Uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu oraz Kierownikowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zał. nr 1
do Uchwały nr III/14/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 16 grudnia 2002

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
realizowane przez Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2002 r.

I. Rehabilitacja zawodowa ogółem:

300 680 zł.

w tym na:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

zwrot kosztów' organizacji nowych stanowisk pracy dla
osób niepełnosprawnych art. 26
zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów7 organizacji nowych
stanow isk pracy dla osób niepełnosprawnych art. 26
zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia
społeczne art. 26
zobowiązania dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek
na ubezpieczenia społeczne art. 26
zwrot kosztów' wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia
społeczne art. 27
zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów' wynagrodzeń
i składek na ubezpieczenia społeczne art. 27
finansowanie kosztów' szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40
zobowiązania dotyczące szkoleń osób niepełnosprawnych art. 38 i 40
finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych art.41
dofinansowanie do oprocentowania kredytów na
kontynuację działalności gospodarczej art. 13
pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej łub rolniczej art. 12
zobowiązania dotyczące pożyczek na rozpoczęcie działalności
gospodarczej lub rolniczej art. 12

161 600 zł.
0 zl.

8 000 zl
127 080 zl.

Ozł.
0 zl.
4 OOOzł.
0 zl.
0 zl.
0 zł.

0 zł.
Ozł.

II. Rehabilitacja społeczna ogółem:

139 893 zł.

w tym na:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

dofinansowanie turnusów'rehabilitacyjnych
w tym:
a) dorosłe osoby niepełnosprawne
b) dzieci i młodzież niepełnosprawna
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepelnospraw'.
w tym:
a) dorosłe osoby niepełnosprawne
b) dzieci i młodzież niepełnosprawna
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepelnospraw.
w tym:
a) dorosłe osoby niepełnosprawne
b) dzieci i młodzież niepełnosprawna
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych,
transportowych, w komunikowaniu się i technicznych
w tym:
a) dorosłe osoby niepełnosprawne
b) dzieci i młodzież niepełnosprawna
budowy, rozbudowy i rozbudowy i modernizacji obiektów służących
rehabilitacji
dofinansowanie kosztów działalności warsztatów' terapii zajęciowej

III. Ogółem środki dla Powiatu

61 280 zl.

-

34 990 zl.
26 290 zł.
Ozł.
0 zł.
0 zł
78 613 zł.

54 846 zł.
23 767 zł.
Ozł.

0 zl.
0 zl.
Ozł.

Ozł.

440 573 zł.

Zal. nr 2
do Uchwały nr III/ 14/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 16 grudnia 2002

Plan finansowy przychodów i wydatków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na rok 2002

Lp.
I.

II.

Wyszczególnienie

paragraf

Wykonanie
2001r.
0

Plan na
2002 r.
0

Środki pieniężne

0

0

Należności

0

0

Zobowiązania

0

0

390 164

449 384

382 514

449 384

Stan funduszu na początek roku

Przychody
Przelewy redystrybucyjne

296

W tym.
Naliczone 2% odpisu na koszty
obsługi zadań

7 650

III. Wydatki

8 811

390 164

449 384

Rehabilitacja zawodowa

4300

196 445

300 680

Rehabilitacja społeczna

4300

186 069

139 893

Koszty obsługi zadań

4300

7 650

8 811

0

0

Środki pieniężne

0

0

Należności

0

0

Zobowiązania

0

0

IV. Stan funduszu na koniec roku
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