Uchwała Nr XXV.61.2016
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku na realizację
zadań.
Na podstawie art. 12 pkt 11 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w zw. z art. 35a ust. 1 pkt 4 i ust. 3 oraz art. 48
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) w zw. z § 2 pkt 2
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. z 2003 r. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.) Rada Powiatu w Opatowie uchwala, co
następuje:
§1
W uchwale Nr XIX.16.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie podziału
środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku na realizację zadań, zmienionej uchwałą nr XXII.33.2016 Rady
Powiatu w Opatowie z dnia 20 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie i Kierownikowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zbigniew Wołcerz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV.61.2016
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 30 listopada 2016 r.
Nr ew. powiatu 295
Podział środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających w 2016 r. na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej:
1. Zgodnie z pismem Prezesa Zarządu PFRON z dnia 07 marca 2016 r. środki finansowe na zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Opatowskiego w 2016 r. według algorytmu
na 2016 r. ogółem wynoszą – 2.664.916,00 zł. Zgodnie z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w
Opatowie z dnia 2 czerwca 2016 r. znak pisma: CAZ-350-1/2016, zapotrzebowanie na środki
finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą” oraz pismem z dnia 15.11.2016r., znak PUP-FK-071/21/TS/2016 dotyczącego
niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zatrudnienia i rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych ustalono na kwotę 37.000,00 zł.
2. Ustala się plan dochodów zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dział
Rozdział
§
Kwota
853
85324
2960
2.664.916,00 zł
3. Ustala się plan wydatków na zatrudnienie i rehabilitację zawodową zgodnie z poniższą klasyfikacją
budżetową:
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Wyszczególnienie finansowo - rzeczowe
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi
rynku pracy określone w ustawie o promocji w
odniesieniu do osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako poszukujące pracy
niepozostające w zatrudnieniu (art. 11 ustawy)
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a
ustawy)
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e
ustawy)
Udzielanie dofinansowania do wysokości 50%
oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych
przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie
działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego
lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art. 13
ustawy)
Dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez
pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych
lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności osób na nich
zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby
medycyny tych potrzeb (art. 26 ustawy)
Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia
pracowników pomagających pracownikom
niepełnosprawnym w pracy (art. 26d ustawy)
Dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby
niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie

Dział 853
Rozdział 85324

§
3030

40.000,00 zł

-

0,00 zł

-

0,00 zł

-

0,00 zł

-

0,00 zł

-

0,00 zł

-

0,00 zł

zmiana (+,)

-3 000,00 zł

Plan po zmianach
Dział 853
Rozdział 85324
§
3030

37.000,00

8.

9.

społeczne od tego wynagrodzenia (art. 26f ustawy)
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40
ustawy)
Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez
pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób
niepełnosprawnych (art. 41 ustawy)
Razem zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa

-

0,00 zł

-

0,00 zł
40.000,00 zł

-3.000,00

37.000,00

4. Ustala się plan wydatków na rehabilitację społeczną zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

Wyszczególnienie
finansowo-rzeczowe
Dofinansowanie kosztów
tworzenia i działania
warsztatów terapii
zajęciowej (art. 35 a ust.1
pkt 8 ustawy)
Dofinansowanie
uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych (dzieci i
dorośli) (art. 35 a ust. 1 pkt
7 lit a. ustawy)
Dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych
w komunikowaniu się
i technicznych na wnioski
indywidualnych osób
niepełnosprawnych (dzieci
i dorośli) (art. 35 a ust. 1
pkt 7 lit. d ustawy)
Dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych
(dzieci i dorosłych) (art. 35
a ust. 1 pkt. 7 lit. b ustawy)
Dofinansowanie
zapotrzebowania w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym
(dzieci i dorośli) (art. 35 a
ust. 1 pkt. 7 lit. c ustawy)
Razem rehabilitacja
społeczna

Plan
Dział 853
Rozdział 85324
§
2440

2.287.428,00 zł

§
3030

50.000,00 zł

§
3030

150.000,00 zł

§
2440

5.000,00 zł

§
3030

132.488,00 zł

2.624.916,00 zł

Plan po zmianach
Dział 853
Rozdział 85324

Zmiana
(+,-)

§
2440

2.287.428,00 zł

- 352,00

§
3030

49.648,00 zł

- 2.249,00

§
3030

147.751,00 zł

-

§
2440

5.000,00 zł

+5.601,00 zł

§
3030

138.089,00 zł

+3.000,00 zł

2.627.916,00 zł

-

