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identyfikator 171/2014/11

ZARZĄDZENIE NR 171/2014

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zasad gospodarowania środkami finansowymi na realizację
zadań ustawowych Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu w zakresie

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013, poz.
594 z późn. zm.), art. 34 ust.1 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.), art. 48 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2011, nr 127, poz.721 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja
2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2003, Nr 88, poz.808 z późn.
zm.) oraz § 4 ust.1 pkt 8 i § 17 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu zarządza się, co następuje:

§ 1 .

Środki finansowe na realizację zadań ustawowych Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu w zakresie
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych są przekazywane przez Zarząd
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyodrębniony rachunek bankowy
utworzony przez Miasto Tarnobrzeg w Banku PEKAO S.A nr konta 30 1240 2744 1111 0000 3990
9622

§ 2 .

1.Do dysponowania środkami finansowymi na rachunku, o którym mowa w § 1 jest upoważniona
Elżbieta Miernik-Krukurka - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
2.Do składania podpisów na dokumentach bankowych oraz do kontrolowania i podpisywania
dokumentów finansowo-księgowych upoważnione są następujące osoby:
1/Elżbieta Miernik-Krukurka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
2/Teresa Figacz - Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
3/Elza Zub- Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
4/ Urszula Tabor – Starszy Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
3.Szczegółowy zakres upoważnień, o których mowa w ust.1 i 2 zostanie ustalony na podstawie
odrębnych pełnomocnictw, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
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§ 3 .

Za gospodarowanie środkami finansowymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zwanego dalej PFRON, pod względem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym odpowiadają:
1/ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
2/ Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w zakresie zadań statutowych realizowanych
przez kierowane jednostki.

§ 4 .

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zobowiązany jest do:
1/ przekazywania środków finansowych otrzymywanych z PFRON na koszty obsługi realizowanych
zadań na rachunek bieżący Miasta Tarnobrzega,
2/ przekazywania do Biura Rady Miasta Tarnobrzega planu finansowo-rzeczowego dotyczącego
środków finansowych PFRON w formie projektu uchwały Rady Miasta w oparciu o rozeznane
potrzeby.

§ 5 .

1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu składa do Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do realizacji zadań
ustawowych kierowanej jednostki na 14 dni przed terminem realizacji zobowiązań.
2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przy sporządzaniu
zapotrzebowania na środki finansowe PFRON zobowiązany jest uwzględniać potrzeby oraz stan
realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnobrzegu.

§ 6 .

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy jest zobowiązany do:
1/ przedstawiania potrzeb w zakresie wykonywania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu oraz informację o stanie ich realizacji
na każde żądanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,
2/ dokonania zapłaty zobowiązań niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z MOPR
w Tarnobrzegu,
3/ niezwłocznego zwrotu odsetek naliczonych przez bank od środków finansowych przekazanych
przez MOPR w Tarnobrzegu na rachunek bankowy, o którym mowa w § 1,
4/ przedstawiania Dyrektorowi MOPR w Tarnobrzegu kwartalnych sprawozdań rzeczowo-
finansowych z wykorzystania środków finansowych PFRON zgodnie z obowiązującymi zasadami.

§ 7 .

Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje Prezydent Miasta Tarnobrzega odpowiedzialny za
wykonywanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
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§ 8 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2014r.

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Norbert Mastalerz



           Załącznik Nr 1 
     do Zarządzenia Nr 171/2014 
     Prezydenta Miasta Tarnobrzega 
     z dnia 10.06.2014r. 

w sprawie zasad gospodarowania środkami 

finansowymi na realizację zadań ustawowych 

Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu  

w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych 

 
-   Wzór   pełnomocnictwa – 

Pan/Pani 

                                                                                  

…………………………………….. 

                                                                                  

……………………………………..                                                                                                                                                                  

           Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.), art. 48 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011, nr 127, poz.721 z późn. zm.) oraz § 2 ust.3 

Zarządzenia Nr……………..Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia ……………….. 

w sprawie zasad gospodarowania środkami finansowymi na realizację zadań 

ustawowych Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu w zakresie rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

                                                         Upoważniam 

Panią …………………..- ……………………….. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu  do: 

1/  Podpisywania dokumentów związanych z realizacją zadań określonych w art. 35a 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011, Nr 127, poz.721 z późn. zm.). 

2/ Zakres upoważnienia obejmować będzie podpisywanie następujących 

dokumentów: 

a/ umów z osobami niepełnosprawnymi zgodnie z przepisami w/w ustawy 

 i przepisów rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, 

b/ sprawozdań z realizacji  przedmiotowych zadań wynikających z tej ustawy, 

c/ bieżącej korespondencji. 

3/ Wydawania Zarządzeń Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Tarnobrzegu dotyczących zasad weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków 

oraz podejmowania decyzji  o przyznaniu dofinansowania ze środków PFRON. 

Upoważnienie  obowiązuje od dnia udzielenia do czasu odwołania. 

 


