
                                                                                              Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr VI/31/229/2021 

Rady  Powiatu Ciechanowskiego  

z dnia 29 marca 2021 roku 

                                                                                               

                                             

Uzasadnienie 
uchwały  Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie określenia zadań z zakresu  rehabilitacji 

zawodowej i  zatrudniania  oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz 

wysokości  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2021 roku. 

 

I . Rehabilitacja zawodowa  

              

Pkt  5  

W 2021  roku zaplanowano zwrot   kosztów   wyposażenia 1  stanowiska  pracy dla osoby 

niepełnosprawnej  w kwocie  48.000,00 zł.   

Pkt  6 

W 2021 roku zaplanowano w ramach kwoty 16.862,00 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: 100.000,00  zł 

- dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości :                            58.720,00  zł  

 

 Pkt 10 

Likwidacja barier architektonicznych , w komunikowaniu się i technicznych 

W celu zapewnienia  optymalnego poziomu niezależności niepełnosprawnym mieszkańcom  

powiatu, poprzez dofinansowanie do likwidacji  istniejących  barier,  wynikających z rodzaju 

niepełnosprawności ustalono dla tego obszaru pomocy wysokość limitów:   

Limit zadania dla osób dorosłych:                                                         220.000,00zł 

Limit zadania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:                         30.000,00 zł 

 

Pkt 11 

Pomoc finansowa przy zakupie zaleconego przez lekarza sprzętu rehabilitacyjnego 

do rehabilitacji w warunkach domowych.  

Limit zadania dla osób dorosłych:                                                             30.000,00 zł 

Limit zadania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:                             8.000,00 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:                                                         475.607,00 zł 



Limit zadania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:                         50.000,00zł 

 

Pkt 13 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

Pomoc  dla aktywnie działających 3 organizacji  pozarządowych  na rzecz niepełnosprawnych 

mieszkańców .  

Limit środków  na zadanie :                                                                   30.000,00 zł   

 

Pkt 14  

W 2021  roku zadnie  pn „ Dofinansowanie do usług  tłumacza języka migowego lub 

tłumacza – przewodnika "  nie będzie realizowane. W bieżącym roku brak zainteresowania na 

tego rodzaju pomoc. 

 

Pkt 15 

Dofinansowanie kosztów utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowie przy 

Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 32 w Ciechanowie 

Limit środków na tworzony  wtz   w m-cu styczniu 2021 r:                      70.000,00 zł 

 

Pkt 16 

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

Wysokość kwotowa tego limitu jest ustalana przez PFRON wg. algorytmu. W 2021 roku 

określono roczny koszt pobytu 1 uczestnika w warsztacie w wysokości 21.696 ,00  zł, czyli  

miesięcznie  1.808,00 zł.  Dla naszego  powiatu przy 30 uczestnikach w okresie 11 m-cy   

terapii tj. od 1  lutego 2021r   do 31 grudnia 2021r   dofinansowanie  stanowi kwotę:                                   

                                                                                                                  596.640,00  zł  

Pkt 17 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osobom prawnym i jednostkom 

nie posiadającym osobowości prawnej 

W 2021 roku zadanie nie będzie realizowane. Nie złożono wniosków na udzielenie 

dofinansowania.  

 

Pkt 18  

Rehabilitacja dzieci i młodzieży. 

Rehabilitacja dzieci i młodzieży jest wyodrębnionym ustawowo  zadaniem powiatu. 

W 2021  roku  wartość środków przeznaczonych na rehabilitację dzieci i młodzieży w ramach  

poszczególnych ustawowych zadań stanowi kwotę :                                 146.720,00  zł  

 

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 
 


