
                                                     Uchwała Nr  …………………… 

                                                     Rady Powiatu Ciechanowskiego 

                                                      z dnia   ……………….    2020 r. 

 

 w sprawie:  określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 

które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

 

 

Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 8 oraz art. 35a  ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 

2020 r.,  poz. 426 z późn. zm.  ), w związku z §  7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 13 maja 2003 w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu 

Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym  (  Dz. U. z 2019 , poz. 

1605 t.j.   z późn. zm ) Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwala,  co następuje: 

 

                                                                   § 1 

Załącznik nr 1  do uchwały  określa  zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

które będą finansowane  z zaliczki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych                 

w 2021 roku.  

Uzasadnienie  do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 2. 

  

                                                                  §2  

 

Wykonanie uchwały powierza  się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego.  

 

                                                                 § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                    Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

 

    
                                                                                    Sławomir Morawski 

 

 

 

 
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Załącznik  nr 1 

                                                                                                            do uchwały nr  ………………… 

                                                                                                            Rady Powiatu Ciechanowskiego 

                                                                                                            z dnia ……………………2020 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, które będą finansowane  w 2021 roku  z zaliczki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

 

 

 

 

Rehabilitacja społeczna  

 

Wysokość  zaliczki w  zł 

 

1. 

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych osób 

niepełnosprawnych  art.  35a ust.1 pkt 7 lit a 

                  0,- 

 

2. 

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych , 

technicznych i w komunikowaniu się art.35 a ust.1 pkt 

7   lit d 

                  0,- 

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny 

dla osób niepełnosprawnych  art.35 a ust. 1 pkt 7 lit.c  

                  0,- 

4.  Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty w 

przedmioty ortopedyczne i  i środki pomocnicze 

przyznawane na podstawie odrębnych przepisów  art. 

35a ust.1 pkt 7 lit.c  

                  0,- 

5.  

 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub 

tłumacza –przewodnika art 35 a ust.  1pkt 7 lit. f 

                  0,- 

6  Dofinansowanie  kosztów tworzenia i działania 

warsztatu terapii zajęciowej art. 35 ust 1 pkt 8  

 

- dofinansowanie kosztów  tworzenia Warsztatu 

Terapii Zajęciowej  przy Domu Pomocy Społecznej 

w Ciechanowie, ul. Krucza 32  

 

- dofinansowanie kosztów działania Warsztatu 

Terapii Zajęciowej przy domu Pomocy Społecznej 

w Ciechanowie, ul. Krucza 32   

 

 

 

 

            70.000,-  

 

 

 

          108.480,-  

  

Razem  rehabilitacja społeczna : 

 

 

          178.480,-  

 

 

 
 


