
Załącznik Nr 2 

 do uchwały Nr VI/27/206/2020 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 grudnia 2020 roku 

 

Uzasadnienie 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 

VI/18/152/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku,     

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 1 - Pkt 5 : Bez zmian. 

Pkt 6: Powstałe w zadaniu oszczędności w kwocie 6.703,- zł przenosi się w całej 

wysokości do obszaru rehabilitacji społecznej, do pkt. 12 tj. zaopatrzenie       

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

osoby dorosłe. 

Aktualny limit : 1 1.447,- zł 

Wiersz: razem rehabilitacja zawodowa zmniejszenie o kwotę 6.703,- zł 

Aktualny limit: rehabilitacja zawodowa: kwota: 51.447,- zł 

Pkt 7: Bez zmian. 

Pkt 8 : Bez zmian. 

 

II. Rehabilitacja społeczna 

Pkt 9 : Niewykorzystane środki finansowe z powodu rezygnacji przez 

beneficjentów z uczestnictwa w turnusach zostały przesunięte do pkt. 

12 „ zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze " 

dorośli: kwota 6.942,- zł 

dzieci: kwota : 1.040,- zł .  

Aktualne limity : dorośli: 67.058,- zł  

          dzieci : 30.160,- zł. 

 

Pkt 10: Do zadania „ dofinansowanie likwidacji barier" dokonuje się przesunięć 

środków w wysokości 18.068,- zł . Powoduje to dostosowanie wielkości 

limitów do zgłoszonych potrzeb na podstawie złożonych wniosków                        

o dofinansowanie . 

Aktualne limity : osoby dorosłe: kwota: 191.471,- zł  

dzieci i młodzież: kwota: 17.597,- zł 

 



 

Pkt 11: Do zadania „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny" 

dokonuje się przesunięć środków w wysokości 17.162,- zł . Powoduje to 

dostosowanie wielkości limitów do zgłoszonych potrzeb na podstawie 

złożonych wniosków o dofinansowanie 

Aktualne limity : osoby dorosłe: kwota: 11.192,- zł 

dzieci i młodzież kwota: 16.446,- zł 

Pkt. 12: W zadaniu „zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze" w wyniku przesunięć środków finansowych pomiędzy 

zadaniami rehabilitacji społecznej aktualne limity to :  

osoby dorosłe: kwota: 384.211,- zł,  

 dzieci i młodzież: kwota : 41.290,- zł. 

 

Pkt 13: Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju środki finansowe na zadanie 

wspierające organizacje pozarządowe przy organizowaniu przedsięwzięć 

turystycznych nie zostały wykorzystane. Nadwyżkę środków w kwocie 

16.423,- zł przesuwa zadanie w pkt. 10 (likwidacja barier) i pkt. 12 

(zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ).  

Aktualny limit : 1.577,- zł 

Pkt 14: Bez zmian. 

Pkt 15: Bez zmian 

Pkt 16: Nie wykorzystane środki w kwocie 608,- zł przenosi się do zdania 

likwidacja barier. Aktualny limit: 10.392,- zł 

Pkt 17: Aktualnie określona wysokość pomocy dla dzieci i młodzieży stanowi 

kwotę: 105.493,- zł . Zmniejszenie limitu środków spowodowane ilością złożonych 

wniosków na poszczególne zadania.  

Aktualny limit: rehabilitacja społeczna kwota: 1.338.074,- zł 

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 

 

Przewodniczący 

             Rady Powiatu Ciechanowskiego 

       /-/Sławomir Morawski 

 


