
UCHWAŁA NR XV/79/2004 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

Z DNIA 23 KWIETNIA 2004 R.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu i określenia zadań z 
zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 

realizowanych przez Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku.

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 5 i art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 
późn. zm./ oraz art. 35 a, ust. 3 i art. 54, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych /Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm./ - Rada 
Powiatu uchwala, co następuje:

§1.

Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 10.336 zł

Dział 853 - Opieka społeczna
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji

10.336 zł

Osób Niepełnosprawnych
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów§0970

10.336 zł
10.336 zł

Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 10.336 zł

Dział 853 - Opieka społeczna
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji

10.336 zl

Osób Niepełnosprawnych
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 
§4110- Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - Zakup usług pozostałych

10.336 zł
7.076 zł
1.287 zł

173 zł
800 zł

1.000 zl



§2-

1. Zatwierdzić do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2004 roku plan 
finansowy i zadaniowy z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Zadania wymienione w pkt 1 finansowane będą ze środków PFRON w 
kwocie 413.422 zł.

3. Realizacja zadań PFRON prowadzona będzie za pośrednictwem 
wyodrębnionego rachunku bankowego.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu oraz Kierownikowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNjCZ ft i.

iesław Klimek
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Plan finansowy 
przychodów i wydatków 
Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na rok 2004

Załącznik

do uchwały Nr XV/79/2004 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

Lp- Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2004 r.

1. Stan funduszu na początek roku 1 038

Środki pieniężne 1 038
Należności 0
Zobowiązania 0

II. Przychody 413 422

Przelewy redystybucyjne 2960 413 422

III. Wydatki 414 460
1. Przelewy redystybucyjne 2960 1 038

2. Rehabilitacja zawodowa 77 688
Zakup usług pozostałych 4300 77 688
w tym:
- zwrot kosztów wynagrodzeń 53 688
- koszty szkolenia
- pożyczki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej lub rolniczej

4 000

20 000

3. Rehabilitacja społeczna 335 734
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 127 734
w tym:
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehab, przedm.ortop. i śr.pomoc.

99 734

- dofinansowanie likwidacji barier architektom, 
tech, i w komunikowaniu się

28 000

Zakup usług pozostałych 
w tym:

4300 208 000

- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 74 000

- dofin.likwid.barier architektom, urbanist., 
tech, i w komunikowaniu się
- dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i 
turystyki

130 000

4 000

IV. Stan funduszu na koniec roku 0
Środki pieniężne 0
Należności 0
Zobowiązania 0
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Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XV/79/2004 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 
z dnia 23 kwietnia 2004 roku.

Zmian proponowanych do wprowadzenia niniejszą uchwałą 
dokonuje się zgodnie z pismem Prezesa Zarządu PFRON z dnia 11 lutego 2004 
roku znak WF/192w/04 informującym o wysokości środków PFRON 
przypadających na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatu 
Siedleckiego w 2004 roku w kwocie 413.422 zł, które realizowane będą jako 
fundusz celowy poprzez wyodrębniony rachunek bankowy. Zmian w planie 
dochodów i wydatków budżetu powiatu na kwotę 10.336 zł dokonuje się w 
związku z naliczeniem 2,5 % odpisu od środków funduszu z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.


