
Zarządzenie Nr 8/2016
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu 

z dnia 04 kwietnia 2016 roku

w sprawie ustalenia zasad udzielania w 2016 r. dofinansowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w zakresie zadań realizowanych przez 
powiat sieradzki dotyczących rehabilitacji społecznej.

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 926), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, (Dz. U. z 2007r. Nr 230, 
poz. 1694) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zasady udzielania w 2016 r. dofinansowania w zakresie zadań 
realizowanych przez powiat sieradzki, dotyczących rehabilitacji społecznej, wymienionych 
w art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które stanowią załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do zarządzenia nr 8/2016 
Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sieradzu 

z dnia 04 kwietnia 2016r.

ZASADY UDZIELANIA W 2016 ROKU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH - W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT 
SIERADZKI DOTYCZĄCYCH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ.

§ 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych:

a. wysokość przysługującego dofinansowania obniża się o 20%,

b. nie będzie przyznawane dofinansowanie wnioskodawcom przekraczającym dochód wskazany 

w art. lOe pkt. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. u. z 201 Ir. Nr 127, poz. 721 ze zm.),

c. nie będzie podwyższane dofinansowanie do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia 

z uwagi na szczególnie trudną sytuację życiową,

d. ustala się następującą kolejność rozpatrywania wniosków:

- osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat,

- osoby niepełnosprawne w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień 

niepełnosprawności,

- osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 

albo równoważne, które nie korzystały z dofinansowania w okresie ostatnich 5 lat następnie

4 lat, 3 lat itd.

- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności z zachowaniem okresów wymienionych 

powyżej.

§ 2 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

a. każdej z organizacji przyznaje się środki finansowe w wysokości 50% łącznej kwoty 

wnioskowanej, kwotę pozostałą z ogólnej puli środków przeznaczonych na realizację zadania 

dzieli się po równo na każdą organizację.

b. wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych będzie wynosić do 60% kosztów danego przedsięwzięcia.



§ 3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

a. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny będzie wynosić do 50% kosztów tego 

sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia 

z zastrzeżeniem, że :

- w bieżącym roku nie będzie udzielane dofinansowanie do zakupu rowerów rehabilitacyjnych 

trójkołowych,

- przy zakupie materacy do rehabilitacji oraz rowerów rehabilitacyjnych stacjonarnych 

maksymalne dofinansowanie będzie wynosiło do 400 zł przy zachowaniu 50% udziału 

własnego.

b. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze będzie 

wynosić:

- w przypadku aparatów słuchowych oraz wkładek usznych:

• do 40% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz 

wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej jeżeli cena zakupu jest 

wyższa niż ustalony limit,

• do 40% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na 

podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

- w przypadku pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

• do 80% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz 

wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest 

wyższa niż ustalony limit,

• do 80% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na 

podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.

- w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące comiesięcznego zaopatrzenia.

§ 4 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

a. kolejność rozpatrywania wniosków :

1. likwidacja barier technicznych z zastrzeżeniem, że przy zakupie:

- schodołazów ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do 5.000,00 zł przy 

zachowaniu 5 % udziału własnego,

- podnośników sanitarno -  kąpielowych ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do 

3.000,00 zł przy zachowaniu 5 % udziału własnego,

2. likwidacja barier architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem poniżej wskazanej 

kolejności rozpatrywania wniosków :

- osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat oraz do 24 lat uczące się i niepracujące,



- osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności poruszające się na wózkach 

inwalidzkich,
- przy likwidacji barier w pomieszczeniach higieniczno -  sanitarnych maksymalną 

wysokość dofinansowania ustala się do wysokości zweryfikowanego kosztorysu 

inwestorskiego ale nie więcej niż do kwoty 9.000,00 zł, przy zachowaniu 5% udziału 

własnego.

3. likwidacja barier w komunikowaniu

- na zadanie z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się w roku bieżącym 
przeznacza się kwotę 25 000,00 zł z ogólnej puli środków przeznaczonych na likwidację 

barier funkcjonalnych z zastrzeżeniem, że przy wnioskowaniu o podstawowy sprzęt 

komputerowy dofinansowanie będzie wynosiło do kwoty 1.000,00 zł z zachowaniem 

50% udziału własnego.

W pozostałych przypadkach nie uwzględnionych powyżej wnioski będą każdorazowo 

rozpatrywane indywidualnie przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb osoby 

niepełnosprawnej.

Rodzinie


