
Uchwała Nr 82/XI/1999
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 58/IX/1999 Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uchwalenia planu
finansowego na 1999 r. Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr 82/XI/1999
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 9 listopada 1999 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 58/IX/1999 Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uchwalenia planu
finansowego na 1999 r. Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 34 ust. l a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, póz. 776) i art. 22 ust. l i 2, ust. 3 pkt. 2 i ust. 4
art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, póz. 1014 z późn.
zm.) Rada Powiatu uchwalą conastępuje:

§1.

W uchwale Nr 58/IX/1999 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia planu
finansowego  na  1999  r.  Powiatowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  zmienia  się
załącznik Nr l w ten sposób, że w pozycji IV - stan Funduszu na koniec roku wykreśla się kwoty - 85.599
zł.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie opublikuje niniejszą uchwałę.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 82/XI/1999
z dnia 9 listopada 1999 r.

Plan Finansowy

Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych
na rok 1999.

Plan na 1999 r. w zł.

I Stan funduszu na początek roku
1. środki pieniężne
2. należności
3. zobowiązania

II Przychody Ogółem zł 2.146.542,00

1. środki z PFRON na rehabilitację zawodową 1.390.458,00
2. środki z PFRON na rehabilitację społeczną 713.995,00
3. środki na obsługę realizowanych zadań 42.089,00

III Wydatki 2.146.542,00

1. wydatki na rehabilitację zawodową 1.390.458,00
2. wydatki na rehabilitację społeczną 713.995,00
3. wydatki na obsługę realiz. zadań 42.089,00 (tj. prowizje bankowe, zakup materiałów
piśmiennych, umowy zlec. i pochodne)

IV Stan funduszu na koniec roku - O -
1. środki pieniężne
2. należności - O -
3. zobowiązania


