Projekt
Zarządu Powiatu

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia .................... 2019 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 2019 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm./ 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 2018 r. poz. 511 z późn. zm./ - Rada Powiatu w Siedlcach postanawia, 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 2019 roku zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdzić do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2019 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 1.722.794 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.
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Załącznik Nr 1.
do Uchwały Nr…../…./2019
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia …. ……………….. 2019 r.

Plan
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rzecz Osób
Niepełnosprawnych realizowany przez Powiat Siedlecki w 2019 roku finansowany ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wyszczególnienie zadań

Lp.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych - ogółem

I.

1 722 794,00

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, w tym:

95 300,00

1. koszty szkoleń

5 000,00

2. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

27 000,00

3. staże

9 000,00

4. zwrot kosztów zatrudnienia, szkoleń pracowników
pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
5. adaptacja lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie
niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w
zakładzie pracy
II.

Wysokość środków
finansowych na ich
realizację

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, w tym:

4 300,00
50 000,00

1 627 494,00

1. dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

211 390,00

2. dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się

110 000,00

3. dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
4. dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych
5. dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej
- w Skórcu prowadzonego przez Caritas Diecezji
Siedleckiej
- w Kisielanach prowadzonego przez Caritas Diecezji
Siedleckiej
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120 000,00
47 160,00
1 138 944,00
569 472,00
569 472,00
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Załącznik Nr 2.
do Uchwały Nr …../…../2019
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia …. .................. 2019 r.

Plan
finansowy przychodów i wydatków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na 2019 rok
Lp.

Wyszczególnienie

Para
graf

Plan
na 2018 r.

2

3

4

1

III
1.

Stan funduszu na początek roku
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Przychody
Przelewy redystrybucyjne
Pozostałe odsetki
Wydatki
Przelewy redystrybucyjne

2.

Rehabilitacja zawodowa

I

II

Dotacje przekazywane z funduszu celowego na realizację
zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora
finasów publicznych
w tym:
- zwrot kosztów zatrudnienia,szkoleń pracowników
pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu
w pracy
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
w tym:

2960
0920
2960

95 300,00
2450

3.

Rehabilitacja społeczna
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
w tym:
- dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehab.,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

3030

4.
IV

Odprowadzone odsetki
Stan funduszu na koniec roku
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
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41 000,00
27 000,00
9 000,00
5 000,00

6270

50 000,00

50 000,00

3030

1 627 494,00
441 390,00

211 390,00

- dofinansowanie likwidacji barier architekton., tech.
i w komunikowaniu się
- dofinansowanie do uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
Dotacje przekazywane z funduszu celowego na realizację
zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora
w tym:
- dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych
- dofinasowanie kosztów działalności WTZ

4 300,00

4 300,00

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
- staże
- koszty szkoleń
Dotacje przekazywane z funduszu celowego na finans.lub
dofinans.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.
jednostek nie zaliczonych do sektora finasów
publicznych
Adaptacja lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie
niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie
w zakładzie pracy

7 194,00
7 194,00
0,00
0,00
1 722 794,00
1 722 794,00
0,00
1 729 988,00
7 194,00

110 000,00
120 000,00
2450

1 186 104,00

47 160,00
1 138 944,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 1

Uzasadnienie
do Uchwały Nr …./…../2019
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia ….. ………….. 2019 roku

Wprowadza się niniejszą uchwałą zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu Siedleckiego finansowane ze
środków PFRON zgodnie z pismem Prezesa Zarządu PFRON z dnia 11 lutego 2019
roku, znak DF.WSA.53.2019.w.IWR określającym wysokość środków PFRON dla
Powiatu Siedleckiego w 2019 roku na dofinansowanie zadań na rzecz osób
niepełnosprawnych w kwocie 1.722.794 zł. Zadania finansowane ze środków
PFRON będą realizowane poprzez wyodrębniony rachunek bankowy jako fundusz
celowy.

Id: 0FA6DDA8-A843-45A1-80EF-36A9F850A06E. Projekt

Strona 1

