
Załącznik nr 1 do uchwały nr 221/XXXV/2013 
Rady Powiatu we Wrześni 
z dnia 28 listopada 2013 r. 

Podział środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej 
i społecznej w roku 2013 

Lp. Nazwa zadania 
Plan 

na 2013 r. 
Zmiany 

(+)(-) 

Plan po 
zmianach 

I Rehabilitacja zawodowa 188.000 zł - 59.030 zł 128.970 zł 

1 -dokonywanie zwrotu kosztów 
poniesionych przez pracodawcę 
w związku z wyposażeniem stanowisk 
pracy dla osób niepełnosprawnych 
(art.26e) 

110.000 zł - 46.000 zł 64.000 zł 

2 -udzielanie osobom niepełnosprawnym 
dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej albo rolniczej albo na 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 
(art.l2a) 

30.000 zł -20.000 zł 10.000 zł 

3 - finansowanie kosztów szkolenia i 
przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych ( art. 40 ) 

3.000 zł -3.000 zł Ozł 

4 -dokonywanie zwrotu wydatków na 
instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz 
osób niepełnosprawnych poszukujących 
pracy i niepozostających w zatrudnieniu 
(art. 11) 

45.000 zł +9.970 zł 54.970 zł 

I I Rehabilitacja społeczna 
2.314.237 zł + 59.030 zł 2.373.267 zł 

1 dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych 

90.000 zł - 7.083 zł 82.917 zl 

2 -dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych 

300.000 zl + 4.300 zl 304.300 zł 

3 - dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych 

100.000 zł - 2.470 zł 97.530 zł 

4 - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów 

191.177 zl + 64.283 zł 255.460 zł 

5 - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny osób prawnych i jednostek 

5.500 zł — 5.500 zł 



organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej 

6 - finansowanie w części kosztów 
działania warsztatów terapii zajęciowej w 
tym: 

WTZ we Wrześni 
WTZ w Rudzie Komorskiej 
WTZ w Czeszewie 

1.627.560 zł 

739.800 zł 
443.880 zł 
443.880 zł 

— 

1.627.560 zł 

739.800 zł 
443.880 zł 
443.880 zł 

Razem poz. I, I I : 2.502.237 zł — 2.502.237 zł 
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