
Załącznik   do  Uchwały Rady   Powiatu   w   sprawie  zatwierdzenia  planu  PFRON 
na  rok  2011 
Plan finansowy na 2011 r. dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

LP Wyszczególnienie  realizowanego zadania 
PLAN BUDŻETU 

2010
PLAN PUP 

2011
PLAN PCPR 

2011

PRZYCHODY FUNDUSZU 562 478 232 000 330 478
( bez kosztów obsługi )

WYDATKI FUNDUSZU
( bez kosztów obsługi )

1. REHABILITACJA ZAWODOWA 232 000 232 000

a)
0 0

b)
30 000 30 000

c)
0 0

d)
150 000 150 000

e)
0 0

f) 0 0
g) 0 0

h)
52 000 52 000

2. REHABILITACJA SPOŁECZNA 330 478 330 478

a) 46 200 46 200

b)
32 840 32 840

c)

.- dla dzieci 15 760 15 760

.- dla dorosłych 60 000 60 000
bariery w komunikowaniu się :

 - dla dzieci 6 000 6 000
 - dla dorosłych 4 000 4 000
bariery techniczne:

- dla dzieci 0 0
- dla dorosłych 200 200

d)

 - dla dzieci 63 000 63 000
 - dla dorosłych 92 478 92 478

e) 10 000 10 000

f) 0 0
3. OBSŁUGA FUNDUSZU - 2,5% WARTO ŚCI WYDATKU FUNDUSZU 14 062

z tego:

a. 8 262 8 262

b. 4 640 4 640

c. 1 160 1 160

szkolenia dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych (art.41)

zwrot wydatków na instrumenty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu (art.11)

Obsługa funduszu - 0,5% warto ści wydatku funduszu w cz ęści 
wydatkowania z rehabilitacji zawodowej

Obsługa funduszu - 2,5% warto ści wydatku funduszu w cz ęści 
wydatkowania z rehabilitacji społecznej 

Obsługa funduszu - 2% warto ści wydatku funduszu w cz ęści 
wydatkowania z rehabilitacji zawodowej 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych , w komunikowaniu 
się i technicznych (art.35a, ust.1, pkt.7, lit.d) w tym:

bariery architektoniczne:

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze (art.35a, ust.1, pkt.7, lit.c)

dofinansowanie  sportu , kultury i rekreacji (art. 35a, ust.1, pkt.7, lit.b)

zlecanie zadań fundacjom i organizacjom  pozarządowym (art. 36 ust.2 i 
ust. 3) 

dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na 
kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej prowadzonej przez 
osoby niepełnosprawne (art.13)

szkolenia dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych (art.38 i 40)

zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk  
pracy (art.26)

zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy  (art.26e)

zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne 
(art.26f)

środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej (art.12a)

dofinansowanie turnusów  rehabilitacyjnych dla dzieci(art.35a, 
ust.1, pkt.7, lit.a)

dofinansowanie turnusów  rehabilitacyjnych dla  dorosłych 
(art.35a, ust.1, pkt.7, lit.a)


