Załącznik do Uchwały Nr V/6/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 16 grudnia 2014 r.

Plan zadań i wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację zadań przez Powiat Zduńskowolski w 2014 roku
Lp.

Treść zadania
1. Rehabilitacja zawodowa
1.1 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej ( art. 12 a)
1.2 Zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ( art. 26 e)
1.3 Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych ( art. 40,41)
1.4 Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych (art.11)
2. Rehabilitacja społeczna
2.1 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej(art. 35 a, ust. 1, pkt.8)
2.2 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35 a,
ust. 1, pkt.7, lit. a)
2.3 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35 a, ust. 1, pkt.7, lit. d)
2.4 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35 a, ust. 1, pkt.7, lit. b)
2.5 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35 a, ust. 1, pkt.7, lit.c).
RAZEM

Uchwała Nr IV/158/14
Uchwała Nr
Rady Powiatu
Wysokość środków
V/ /14 Zarządu Powiatu
Zduńskowolskiego
finansowych przesunięcia
Zduńskowolskiego
dnia 04 listopada
zmniejszenie/zwiększenie z dnia grudnia 2014 r.
2014 r.
[zł.]

152.200,00

- 67,00

152.133,00

35.000,00

-

35.000,00

66.000,00
20.000,00
31.200,00
1.330.006,00
369.900.00
*335.707,00

- 3,00
- 64,00
+ 67,00
-

66.000,00
19.997,,00
31.136,00
1.330.073,00
369.900,00
*335.707,00

122.681,95

- 455,95

122.226,00

34.243,92
467.473,13

- 272,87
+ 795,82

33.971,05
468.268,95

1.482.206,00

-

1.482.206,00

Legenda:
+ oznacza zwiększyć
- oznacza zmniejszyć

*Zabezpiecza się kwotę w wysokości 17.242,44 zł. stanowiącej część wkładu własnego Powiatu Zduńskowolskiego, z przeznaczeniem dla Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli na sfinansowanie projektów realizowanych w 2014 r. w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki „Promocja Integracji Społecznej”.

