Uchwa ła Nr 4/I/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 27 listopada 2006 r.
Zmieniaj ąca: Uchwałę Nr 257/XXXVI/2006 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
23 marca 2006 r w sprawie okre ślenia zadań i podziału środków
finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rok 2006

•

Na podstawie art. 35 a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób niepe łnosprawnych (Dz. U. z 1997 r.
Nr 123, poz. 776, z pó źn. zm .) oraz rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja
2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych
jednostkom samorz ądu terytorialnego
(DZ.0 z 2003 r. Nr 88, poz. 808)

Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala co nast ępuje:
§1

W uchwale Nr 257/XXXVI/2006 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 marca 2006 r.
wprowadza si ę następuj ące zmiany: załącznik do uchwały Nr 257/XXXVI/2006 z dnia
23 marca 2006 r. otrzymuje brzmienie w za łączniku do niniejszej uchwa ły.
§2
•

Wykonanie uchwa ły powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodni ący
Rady Powiatu dgo'ski go

Załącznik
Do Uchwały Nr 4/I/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 27 listopada 2006 r.

PLAN FINANSOWY
dot. dofinansowania zada ń z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo łecznej
ze ś rodków Pa ń stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych na 2006 r
I,p
1

1
2
3
4
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TYTUŁ ZADANIA
WYSZCZEGÓLNIENIE
2
koszty przystosowania tworzonych lub istniej ących stanowisk pracy
zobowiązania dot. zwrotu kosztów wynagrodze ń
finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób niepe łnosprawnych *
pożyczki na rozpocz ęcie działalności gospodarczej albo rolniczej
REHABILITACJA ZAWODOWA
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
dofinansowanie zaopatrzenia w sprz ęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w zwi ązku z indywidualnymi potrzebami osób niepe łnosprawnych
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepe łnosprawnych
Dofinansowanie kosztów utworzenia i dzia łania WTZ
REHABILITACJA SPO ŁECZNA

RAZEM

Plan
na rok 2006
3
16.363,00
O
20.000,00
50.000,00
86.363,00
280.000,00
320.000,00

310.000,00
90.000,00
805.466,00
1.805.466,00
1.891.829,00

* zadanie realizowane przez PUP
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