UCHWAŁA Nr 233/XXXVII/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie zaliczkowego uruchomienia ś rodków finansowych z Pa ń stwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych w 2010 roku

Na podstawie art. 35a ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób niepe łnosprawnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2008 r., Nr 14, poz. 92) 1 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm.)2 oraz § 7 ust. 2
Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania
środków PFRON samorz ądom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z pó źn.
zm. 3):

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2010 roku Rada Powiatu Bydgoskiego wyraża zgodę
na zaliczkowe uruchomienie środków Pań stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zaj ęciowej „D ĄB" w Białych
Błotach i Warsztatu Terapii Zaj ęciowej w Solcu Kujawskim.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Prz odnic cy
Rady P
iego

Zmiany z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505, Nr 237, poz. 1652, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97,
poz. 802, Nr 98, poz. 817.
2 Zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753.
3 Zmiany z 2006 r. Nr 237, poz. 1713, z 2007 Nr 243, poz. 1782, z 2008 r. Nr 207, poz. 1297.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 35 a, ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepe łnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14,
poz. 92) — Rada Powiatu w formie uchwa ły okre śla zadania, na które przeznacza środki
finansowe PFRON, które zostaj ą przekazane przez Prezesa Zarz ądu PFRON
na wyodrębniony rachunek bankowy wed ług algorytmu.
Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporz ądzenia w sprawie algorytmu (...) istniej ą podstawy
prawne do zaliczkowego otrzymania środków Funduszu w celu realizacji zada ń powiatu
w terminach umo żliwiaj ących bie żące finansowanie potrzeb beneficjentów.
Na podstawie § 7 ust. 3 Umowy Nr 172004 z dnia 27.10.2004 r. oraz Umowy
Nr 4/2006 z dnia 01.01.2006 r. w sprawie dofinansowania ze środków PFRON kosztów
utworzenia i funkcjonowania Warsztatów Terapii Zaj ęciowej, Starosta Bydgoski po przyj ęciu
kwartalnej informacji o wydatkowaniu

środków finansowych przekazuje Jednostce

prowadzącej nie pó źniej ni ż do 25 dnia miesi ąca rozpoczynaj ącego kwartał środki finansowe
na dany kwartał . Możliwość wcze śniejszego wydatkowania środków pozwoli na zachowanie
ciągło ści funkcjonowania warsztatów terapii zaj ęciowej i uniknięcie powstania
niepotrzebnych zobowi ązań.
Pozyskane fundusze nie mog ą być jednak wydatkowane przed ustaleniem planu
finansowego dlatego wyst ępuje potrzeba zaliczkowego uruchomienia środków finansowych.

