Załącznik nr 1 do uchwały
Nr LI/498/06
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2006r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2006
Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
DLA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

Jednostka
realizująca

1.

Zwrot kosztów przystosowania nowych
lub istniejących

2.

niepełnosprawnych ( art. 26)
Zobowiązania dotyczące zwrotu
przystosowania

3.

stanowisk pracy dla osób

nowych

lub

0,00

kosztów

istniejących

0,00

stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników
pomagających pracownikom niepełnosprawnym

0,00

4.

w pracy ( art. 26d )
Finansowanie
kosztów

szkolenia

osób

5.

niepełnosprawnych ( art. 38 i 40 )
Zobowiązania dotyczące szkolenia

osób

6.

niepełnosprawnych ( art. 41 )
Finansowanie
kosztów
szkoleń

0,00

7.

niepełnosprawnych ( art. 41 )
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu

0,00

8.

bankowego ( art.. 13 )
Zobowiązania dotyczące dofinansowania do

0,00

9.

oprocentowania kredytu bankowego ( art.13 )
Pożyczki
na rozpoczęcie
działalności

0,00

10.

gospodarczej lub rolniczej ( art. 12 )
Zobowiązania
dotyczące
pożyczek
rozpoczęcie

11.

działalności

gospodarczej

PUP
10.000,00
0,00

osób

na
lub

rolniczej ( art. 12 )
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi

0,00

Piekary Śląskie

rynku

pracy

na

rzecz

osób

0,00

niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie
pozostających w zatrudnieniu.
Razem rehabilitacja zawodowa
10.000,00
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
1.

Dofinansowanie

uczestnictwa

niepełnosprawnych
turnusach
2.

i

ich

( w tym dzieci)
Dofinansowanie

kosztów

likwidacji

technicznych (w tym dzieci)
Dofinansowanie
zaopatrzenia
rehabilitacyjny,
środki

w

140.716,00

Piekary Śląskie

rehabilitacyjnych
barier

architektonicznych, w komunikowaniu
3.

realizująca
MOPR

osób

opiekunów

Jednostka

przedmioty

pomocnicze

w

się i

100.000,00

sprzęt

ortopedyczne

przyznawane

MOPR

MOPR

i

osobom

Piekary Śl.

Piekary Śląskie
110.800,00

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
4.

przepisów (w tym dzieci)
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i

5.

turystyki ( w tym dzieci)
Dofinansowanie
kosztów

MOPR
21.600,00

Piekary Śląskie
MOPR

100.000,00
473.116,00

Piekary Śląskie

działalności

warsztatów terapii zajęciowej
Razem rehabilitacja społeczna

Środki finansowe dla powiatu ogółem

483.116,00
Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
/-/ Piotr Płaczek

