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 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2007r. 

 

Plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i podział środków na poszczególne zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2007r. 

I. Przychody ogółem              -  1 122 282,- zł
1. Dotacja z  Państwowego Funduszu  
 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych          -   1 089 033,-  zł
2.  Dotacja na obsługę zadań – z przeznaczeniem dla PCPR                               -     27 226,-  zł
3.   Odsetki bankowe                -          550,-  zł
4.   Spłata pożyczek                                                                                              -       5 473,-  zł

II. Wydatki ogółem                                                                          - 1 122 282,- zł
1) REHABILITACJA ZAWODOWA I ZATRUDNIENIE OGÓŁEM             -  20 000,- zł
w tym:                                                                                              
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)                      -            0,- zł
- udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek   
 na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej (art. 12)                    -     20 000,- zł
- 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)                                                                            -              0,- zł
- dokonywanie zwrotu 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)                -              0,- zł

- dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających  
 pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art. 26d)                                           -              0,- zł.
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób  
 niepełnosprawnych (art. 38 i 40)                                                                          -              0,- zł.
- dokonywanie zawrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia  
 zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41)                                                 -              0,-zł.
2) REHABILITACJA SPOŁECZNA OGÓŁEM                        -  1 102 282,- zł
w tym: 
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej  - 536.560,- zł
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
 w turnusach rehabilitacyjnych                                        -  152 247- zł
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych -  15 000,- zł
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty  

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym  
na podstawie odrębnych przepisów                                                                    -  186.581- zł

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu  
 się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób  
 niepełnosprawnych                                                                                              - 178 645,- zł
3) 2,5% odpis dla PCPR na obsługę zadań PFRON                                             -  27 226,- zł
4)  przelewy redystrybucyjne ( zwrot odsetek bankowych)              -       550,- zł
5)  zwrot rat pożyczek                                                                                              -   5 473,- zł.
III. Stan Funduszu na koniec roku                                                            -       0,- zł


