
                                                                                                Załącznik Nr 2 do uchwały 

                                                                                               Nr  VI/18/152/2020 

Rady  Powiatu Ciechanowskiego  

z dnia  30 kwietnia 2020 r. 

                                                                                               

                                              

Uzasadnienie 

 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania  

i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości  

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2020 roku. 

 

I . Rehabilitacja zawodowa  

              

Pkt  5  

W 2020  roku zaplanowano zwrot   kosztów   wyposażenia 1  stanowiska  pracy dla osoby 

niepełnosprawnej  w kwocie  40.000 -, zł.   

 

Pkt  6 

W 2020  roku zaplanowano w ramach kwoty   18.150,- zł  aktywizację zawodową  

3 niepełnosprawnych  mieszkańców powiatu,  ujętych  w ewidencji urzędu pracy: w ramach prac 

interwencyjnych. 

 

 

II. Rehabilitacja społeczna 

 

Pkt  9 

Turnusy rehabilitacyjne 

Zaplanowano dofinansowania do  uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla: 

- dorosłych osób niepełnosprawnych przeznaczając na ten cel kwotę 74.000,-  zł 

- dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości :                          31.200,-  zł  

  

Pkt 10 

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

W celu zapewnienia  optymalnego poziomu niezależności niepełnosprawnym mieszkańcom  powiatu,  

w oparciu o zainteresowanie formą pomocy ustalono:   

Limit zadania dla osób dorosłych:                                                         181.000,- zł 

Limit zadania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:                         10.000,- zł 

 

Pkt 11 

Pomoc finansowa przy zakupie zaleconego przez lekarza sprzętu rehabilitacyjnego 

do rehabilitacji w warunkach domowych.  

Limit zadania dla osób dorosłych:                                                             7.000,- zł 

Limit zadania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:                           5.000,- zł 

 

Pkt 12  

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedycznie i środki pomocnicze . 

W ramach zadania dofinansowuje się zaopatrzenie w wyroby medycznych i środki pomocnicze   

refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Limit zadania dla osób dorosłych:                                                         357.491,- zł 

Limit zadania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:                         70.000,- zł 

 

Pkt 13 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 



Pomoc  dla aktywnie działających organizacji  pozarządowych  na rzecz niepełnosprawnych 

mieszkańców .  

Limit środków  na zadanie :                                                                   18.000 ,- zł   

 

Pkt 14  

Dofinansowanie do usług  tłumacza języka migowego stwarza  osobie głuchoniemej warunki aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym , wyrównuje szanse życiowe. 

Limit środków  na zadanie :                                                                       1.800 ,- zł   

 

Pkt 15 

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

Wysokość kwotowa tego limitu jest ustalana przez PFRON wg algorytmu. W 2020 roku określono 

roczny koszt pobytu 1 uczestnika w warsztacie w wysokości 20.496 ,- zł,  

co dla naszego powiatu przy 30 uczestnikach terapii stanowi kwotę:               614.880,- zł.  

 

Pkt 16 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osobom prawnym i jednostkom  nie 

posiadającym osobowości prawnej. 

W ramach ustalonego  limitu w wysokości  11.000 ,- zł  zabezpieczono realizację przedmiotowej  

pomocy finansowej dla 1 organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, 

spełniającej ustawowe kryteria pomocy.  

 

Pkt 17  

Rehabilitacja dzieci i młodzieży. 

Rehabilitacja dzieci i młodzieży jest wyodrębnionym ustawowo  zadaniem powiatu. 

W 2020 roku  wartość środków przeznaczonych na rehabilitację dzieci i młodzieży  

stanowi kwota: 116.200 ,- zł  

 

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 
 


