
             Załącznik Nr 2 do uchwały        
                                                                                              Nr VI/39/283/2021 

     Rady  Powiatu Ciechanowskiego 
     z dnia 27 września 2021 roku   

                                                                   
                            

 
Uzasadnienie 

 
 

Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały                        
Nr VI/35/259/2021  Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca  2021 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 2021  roku. 
 
I . Rehabilitacja zawodowa  
              
Pkt  1  -  Pkt  8 : Bez zmian. 
Wiersz: Razem rehabilitacja zawodowa  :    64.862,00  zł  
Limit:  rehabilitacja zawodowa:   kwota:  64.862,00 zł  
 
II. Rehabilitacja społeczna 
  
Pkt  9 : Z zadania  „dofinansowanie do turnusów  rehabilitacyjnych - dzieci" dokonuje 
się przemieszczenia środków w wysokości   9.451,00 zł  
Konieczność przemieszczenie środków  wynika  z podjętych   zobowiązań  na 
podstawie złożonych wniosków przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.    
                           Aktualne  limity : osoby dorosłe: kwota:    101.420,00 zł 
                                                    dzieci i młodzież: kwota:     47.849,00 zł 
 
Pkt 10:   Z  zadania „ dofinansowanie likwidacji barier osoby dorosłe" dokonuje się 
przesunięć środków   w wysokości  4.360,00  zł . 
Do  zadania „ dofinansowanie likwidacji barier - dzieci " dokonuje się przesunięć 
środków w wysokości  11.678,00  zł .  
Powoduje to dostosowanie wielkości limitów do  zgłoszonych potrzeb na podstawie 
składanych  wniosków o dofinansowanie .    
                           Aktualne  limity : osoby dorosłe: kwota:    264.340,00 zł 
                                                    dzieci i młodzież: kwota:    46.678,00 zł 
 
Pkt 11:  Do  zadania „ dofinansowanie  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  osoby 
dorosłe "   dokonuje się przesunięcia środków w wysokości  1.440,00 zł .  
Powoduje to dostosowanie wielkości  limitów do  zgłoszonych potrzeb na podstawie 
złożonych   wniosków o dofinansowanie.    
                           Aktualne  limity : osoby dorosłe:   kwota:  40.548,00  zł 
                                                    dzieci i młodzież    kwota:   9.040,00  zł 
 
Pkt. 12:   W zadaniu „ zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
osoby dorosłe "zwiększa  się  limit środków w łącznej wysokości  693,00  zł celem 
zabezpieczenia realizacji składanych wniosków o dofinansowanie. 



                              Aktualne limity : osoby dorosłe:           kwota:   412.452,00  zł, 
                                                          dzieci i młodzież:      kwota :    50.000,00  zł. 
                                              
 
Pkt 13:  Bez zmian. 
 
Pkt 14:  Bez zmian. 
   
Pkt 15:  Bez zmian 
 
Pkt  16: Bez zmian. 
 
Pkt  17: Bez zmian. 
 
Pkt 18: Aktualnie określona  wysokość   pomocy  dla dzieci i młodzieży stanowi 
kwotę:  153.567,00 zł. Zwiększenie limitu środków spowodowane  ilością składanych 
wniosków na poszczególne zadania. 
 
Limit:  rehabilitacja społeczna  kwota:  1.668.967,00  zł  
 
Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


