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Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych 38 000

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rozdział 85395 - pozostała działalność

Dochody z tytułu odpłatności za usługi transportowe świadczone przez Biuro Obsługi Komunikacyjnej
Osób Niepełnosprawnych działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Z usług  Biura korzysta miesięcznie  około  1.000 ~ 1.500  osób niepełnosprawnych z terenu Miasta.
Opłaty za transport wynoszą:
 - od   7 do 11 zł za jednorazowe przejazdy (zgłoszenia na telefon)
 - od 22,5 do 100 zł - opłaty abonamentowe  ( w zależności od  ilości kursów tygodniowo )

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy 1 213 000

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Rozdział 85305 - Żłobki

1. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci: 1 205 000
    - matki samotne: 172 dzieci  x  - 110 zł (50% odpłatności)
    - opłaty za drugie dziecko w żłobku: 11 dzieci  x  - 110 zł (50% odpłatności)
    - żłobek jednozmianowy : 344 dzieci x 220 zł
    - żłobek zmianowy: 55 dzieci x  250 zł

2. Pozostałe  dochody realizowane przez żłobki: 8 000

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wynajem pomieszczeń.

 Sezonowość:
- miesięcznie 1/12 planu rocznego

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
 - uchwała Rady Miasta Nr XLVII/969/01 z dnia 17.12.2001 r.  w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON 102 000

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Prognozowane 2,5% od planowanych na 2004 rok środków PFRON przeznaczonych dla Miasta Szczecina 
na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych , które przeznaczone są na koszty obsługi rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 Sezonowość:
 - terminy wpływów  zgodnie z przekazywanymi środkami na realizację zadań PFRON

 Podstawy prawne:
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego
  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym(Dz.U.88,poz.888)

344 000

Kwota dotacji ustalona na podstawie Pisma Wojewody Zachodniopomorskiego 
z dnia 26 listopada 2003 r., znak: FB.1 - 3011/22/2003 w sprawie wstępnych kwot dotacji 

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami



z budżetu państwa dla Miasta Szczecina na 2004 rok.

z tego:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 344 000

Rozdział 85321 - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

 Dotacja celowa  z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
 rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe
 zespołów ds orzekania o niepełnosprawności.

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
  niepełnosprawnych

37 000

Rozdział 85321 - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

 Sezonowość:
  - miesięcznie 1/12 planu 

 Podstawy  prawne:
 - porozumienie z Miastem Świnoujście

1 734 000

Dotacja celowa z powiatu Świnoujście  z przeznaczeniem na prowadzenie zespołów ds. orzekania 
o niepełnosprawności orzekających w sprawach dotyczących mieszkańców Świnoujścia.
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Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy  porozumień  
między jednostkami samorządu  terytorialnego - zespoły  ds. 
orzekania o niepełnosprawności


