
Uchwała Nr VI/38/  /2021 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 27 września 2021 roku 
 
 
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. 
 
 
                 Na podstawie art. 35 a ust.1 pkt 1  a - b) , 6a) - 9c) i  ust. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 t.j.), art.12 pkt. 11) ustawy z dnia                          
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 t.j.                         
z późn. zm.) oraz § 12 pkt 12) Statutu Powiatu Ciechanowskiego, Rada Powiatu 
Ciechanowskiego  uchwala, co następuje: 
 
                                                                    § 1 
   
Zmienia się uchwałę 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 wysokość 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2021 roku,  
zgodnie z planem stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 2  do niniejszej uchwały. 
 
 
                                                                    § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza  się Zarządowi Powiatu. 
  
                                                                    § 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
                                                                                        Przewodniczący 
                                                                          Rady Powiatu Ciechanowskiego 
 
 
                                                                                     Sławomir Morawski  
 
 
 



                                                                                Załącznik Nr 1 do uchwały        
                                                                                                Nr VI/38/  /2021 

       Rady  Powiatu Ciechanowskiego 
       z dnia 27 września 2021 roku   

 
Plan rzeczowo - finansowy zadań realizowanych przez powiat ciechanowski 
ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    

w 2021  r. 
 

lp. zadanie Ilość 
osób 

kwota w  zł 

 
I 

 
Rehabilitacja  zawodowa 

  

 
1 
 

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni 
socjalnej                                 art.12 a 

  

2 Dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania 
kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby 
niepełnosprawne na kontynuowanie działalności 
gospodarczej lub prowadzenie własnego lub 
wydzierżawionego gospodarstwa rolnego                               
art.13  

  

 
3 

Zwrot kosztów: adaptacji pomieszczeń zakładu pracy 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji 
urządzeń, rozpoznania przez służby medycyny pracy 
                                                                   art.26  

  

 
4 

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników 
pomagających pracownikom niepełnosprawnym w 
pracy                                                     art.26 d 

  

 
5 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej 
                                                                art. 26 e 

1 48.000 

 
6 

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi 
rynku pracy określone w ustawie o promocji 
zatrudnienia w odniesieniu do osób 
zarejestrowanych jako poszukujące pracy 
niepozostające w zatrudnieniu, zgodnie z art.11 
                                           art.35 a ust 1. pkt 6a 

2 16.862 

  
7 

 Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych 
przez kierownika powiatowego urzędu pracy                                                                   
                                                                 art.40 

  

 
 8 

 Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na 
szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych                                  
art. 41                                                                                                                    

  

 
 
 

Razem rehabilitacja zawodowa 3 64.862 



 
9 

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych osób 
niepełnosprawnych  art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. a 
                                           

                       osoby dorosłe: 
                                          dzieci i młodzież : 

 
 
 

71 
35 

 
 
 
    101.420 
      47.849 

 
10 
 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się, art. 35 a ust. 1 
pkt 7 lit. d                                                                                               
                                     osoby dorosłe: 
                                     dzieci i młodzież: 

 
 

 
57 

     14 

 
 
 
    264.340 
      46.678 

 
11 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych                                                     
art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit.  c               
                                            osoby  dorosłe: 
                                           dzieci i młodzież:  

 
 
 

16 
 3 

 
 
 
     40 548 
       9.040  

 
12 

Dofinansowanie  zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane os. 
niepełnosprawnym na podstawie  odrębnych  
przepisów  art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. c 
                                         osoby  dorosłe:                                                           
                                         dzieci i młodzież: 

 
 
 
 

370 
27 

 
 
 
 
     412.452 
       50.000 

 
13 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. b –
osoby prawne i jednostki nie posiadające 
osobowości prawnej   

 
 

3 

 
 
      30.000 

 
14 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub 
tłumacza –przewodnika  art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. f 

 0 

15 
 

 Dofinansowanie kosztów utworzenia   
warsztatu terapii zajęciowej   

1     70.000 

16 
 

 Dofinansowanie kosztów działalności  
warsztatu terapii zajęciowej  art. 35 a ust.1 pkt 8                   

 
1/30 

     
   596.640 

 
17 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny osobom prawnym i jednostkom nie 
posiadającym osobowości prawnej   art. 35 a ust. 4 

  
0 

 
 

 
Razem rehabilitacja społeczna 

  
  1.668.967 

  
Ogółem rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
w  tym: 

  
   1.733.829 

 
18 

 Rehabilitacja dzieci i młodzieży art. 35 a pkt 7 lit e 
( łącznie z poz.9, 10,11,12 ) 
 

     
      153.567 

    
 
  
 
 
                                                                                          



             Załącznik Nr 2 do uchwały        
                                                                                              Nr VI/38/  /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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


