
 

Uchwała Nr VIII/67/07

                                               Rady Powiatu w Pułtusku

                                                    z dnia 9 lipca 2007 r.

w sprawie: zmiany podziału środków Państwowego Funduszu  

                  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 r.

Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i  społecznej  oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.  U.  Nr 123,

poz.  776  ze  zmianami)  oraz  §  6  ust.  1  rozporządzenia  Rady  Ministrów

z dnia 13 maja 2003 r.  w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego

Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  samorządom  wojewódzkim

i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz. 808),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Określa się zadania i wysokość środków przypadających na realizację zadań w 2007 r. 

w  brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 

i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Czesław Czerski 



                                                                                       Załącznik do
                                                                                       Uchwały Nr VIII/67/07
                                                                                       Rady Powiatu w Pułtusku
                                                                                       z dnia 9 lipca 2007 r.

                                                      Plan finansowy
            Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki  na  realizację  zadań  w  2007  r.  przyznane  dla  Powiatu  według  planu
finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 r.

wynoszą ogółem                                                                                                 463.189 zł

I. Realizacja zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej         60.000 zł

1. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy                                     15.000 zł
    na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
    i nie pozostających w zatrudnieniu (art.11)
2. udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na                                       35.000 zł
    rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej (art.12)
3. finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania                                   10.000 zł
    zawodowego osób niepełnosprawnych (at. 38 i 40)

II. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej                                403.189 zł

1. dofinansowanie turnusów rehabilitacji                                                          105.000 zł
2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,                                178.189 zł
    przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
    przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 
    odrębnych przepisów
3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                                  120.000 zł
    w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi
    potrzebami osób niepełnosprawnych 



Uzasadnienie do  uchwały
w sprawie:  zmiany podziału środków PFRON

Na wniosek  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  z  którego  wynika,

że  występuje małe zainteresowanie osób niepełnosprawnych możliwością zaciągnięcia

pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej ze środków PFRON

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania

osób niepełnosprawnych, przesuwa się się środki w wysokości 30.000 zł z realizacji

zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej na realizację zadań z zakresu

rehabilitacji społecznej, w tym:

− dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

w komunikowaniu się i technicznych w związku

     z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych -    20.000 zł,

− dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie

odrębnych przepisów -                                                         10.000 zł.       


