
UCHWAŁA NR xLvI/358/2 0 1 8

RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia29 marca 2018 roku

w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat Sieradzki w 2018 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca ].998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2017 t. poz. 1,868, z 201,8r. poz. 130) oraz aft. 35a ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046, 1948, z 20I7r. poz. 777 , 935, 1,428, 2494, z 20'J,8r.

poz. 138) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat Sieradzki w 20].8 roku, zgodnie
zzałącznikiem nr 1 do uchwĄ.

2. Wprowadza się dodatkowe kryteria do rozpatrywania wniosków w 2018 roku,
stanowiące załączniknr 2 do uchwaĘ

§ 2. Wykonanię uchwały powierza sięZarządowi Powiatu Sieradzkiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załączniknr 1
do uchwaĘ Nr XLVI/358/2018
Rady Powiatu Sieradzkiego
zdniaZ9 marca2018 r.

Lp. RODZAJ ZADAN PLAN NA2018
RoK
(w zł)

ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZA\NODOWEJ

l z*.ot kosźów *yp"sżenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

- arI".26e ustawy. 40.000,0c

2 @ści gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie

wkładu do spółdzielni socjalnej - art.lZa ustawy. 40.000,0t

J Fio,ansowanie kosżów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób

niepełnosprawnych - art. 40 ustawy. 5.000,00

4 Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy - art.Il,, ust. 2, pkt 1 i 8

ustawy 3.000,0t

ZADANIA Z Z 
^KRJESU 

REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
5 Dofinansowanie kosztów tworzenia i dzińania warsztatów terapi

zajęciowej - art.35a ust. 1- pkt 8 ustawy. 367.908,0C

6 Dofinansowanie do uczęstnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunóu

w turnusach rehabilitacyjnych - afi.35a ust. 1 pkt 7 Lit. a ustawy. 200.000,0c

7 Dofinansowanie likwidacji barier

lię i technicznych w zwirylll
riepełnosprawnych - art. 35a ust.

architektonicznych,
z indywidualnymi

t pkt7 łit. d ustawy.

w komunikowaniu
potrzebami osób

207.000,0C

8. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób

niepełnosprawnych - art.35a ust. 1 pkt 7 I|t.b ustawy. 110.000,0(

9. Dofinansowdnie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmio§
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - art. 35a ust. ].

pkt 7lit. c ustawy.

407.1,69,0Q

RAZEM 1.380.077,00



Zalączniknr 2
do uchwaĘ Nr XLVI/358/2018
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 29 marca 2018 r.

DODATKOWE KRYTERIA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW Z ZAKRESU
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKOW

PAŃ§TWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCHO
w 2018 ROKU.

§ 1. Dolinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitaryjnych.

1. Wysokość przysługującego dofinansowania obniża się o 20oń.

2. Nie będzie pruyznawane dofinansowanie wnioskodawcom przelłaczającym dochód
wskazany w art. 10e pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. u. z 20L6r. poz. 2046 z późn. zm.).

3. Nie będzie podwyższane dofinansowanie do wysokości 4}Yoprzeciętnego wynagrodzenia
zuwagina szczególnie trudną syfuację życiową.

4. Ustala się następującą kolejno śó rozpattylvania wniosków:

a. osobY niepełnosprawne, które posiadają orzęczeniao zaliczeniu do znacznego
i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważre, osoby niepełnosprawle w
wiekudo 16 r.żalbo wwieku do24r.ż.uczące sięiniepracującebezwzględunastopień
niepełnosprawności,

b. w PrzYPadku osób dorosłych posiadających orzeczenia o zaliczeniu do znacznego
i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równo ważrte, wymienionych
w lit. a przyjmuje się pierwszeństwo:

- osób, które nie korzystały z dofinansowania w okresie ostatnich 5 lat, następnie 4lat,
3 lat... itd.

c. osobY Posiadające orzeczenia o zaliczenhldo lekkiego stopnia niepełnosprawności
albo równoważnę zzachowaniem okresów wymienionych w lit. b.

§ 2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turys§ki osób niepełnosprawnych.

1.KŻdej z organizacji przyznale się środki finansowe w wysokoś ci do 40vo łącznej kwoty
wnioskowanej w ramach ńożonych wniosków.



§ 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitaryjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełno§prawnym na podstawie odrębnych
przepisów.

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny będzie wynosió do 50% kosztów tego
sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia
zzastrzeżeniem, że :

a. przy zakupie materaców do rehabilitacji oraz rowerów rehabilitacyjnych stacjonarnych
maksymalne dofinansowanie będzie wlmosiło do 400 zł przy zachowaniu 50Yo udziŃu
własnego,

b. nie będzie dofinansowań do wanien z hydromasżem.
2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedycznę i środki pomocnicze:

a. w przypadku aparatów sfuchowych oraz wkładek usznych będzie wynosić:
- do 40Vo sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz
wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakapu jest wyżs za niż
ustalony limit,
- do 4OVo udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie
odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b. w przypadku pozostĘch przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie
wynosić:

, do 80Vo sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz
wyrnaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyżs za niż
ustalony limit,
- do 80% udziałuwłasnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie
odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

3. Ustala się następującą kolejność rozpatrywania wniosków:

a. osoby niepełnosprawne w wieku do 1ó r.ż. a|bo do 24 t.ż. uczące się i niepracujące,

b. osoby niepełnosprawne nie wymienione w pkt. a ubiegające się o dofinansowanie
com ie s i ęcz ne go zaop attzenia,

c. pozostałe osoby niepełnosprawne nie wymienione w pkt. a i b.

4. Wnioskodawcy mogą ubiegaó się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i Środki pomocnicze na podstawie faktur potwierdzających dokonanie sprzedaży po
3L.I2.2016r.



§ 4. Dofinansowanie tikwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w rwiązku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

I. Przyznanie dofinansowania uzalężnionę będzie od oceny wniosku dokonanej zgodnie
zkartą oceny merytorycznej wniosku opańą na systemie punktowym, której wzoty stanowią
załącznik do Zarządzenia Nr 4l20I8 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu z dnia 05.03.2018r.

2. W pierwszej kolejności dofinansowanie przyznurc będzie wnioskodawcom, których wnioski
uzyskaj ą największą liczbę punłtów.
3. Ptzy realizacji likwidacji barier:

a. technicznych ustala się, że przy zakupie:
- schodołazów, kwota dofinansowania będzie wynosić do 5.000,00 zł, przy zachowaniu
5 %o ldziału własnego,
- podnośników sanitarno - kąpielowych, kwota dofinansowania będzie wynosić do 3.000,00
ń, przy zachowaniu 5 Yo udziŃu własnego,
- rowerów rehabilitacyjnych trójkołowych, kwota dofinansowania będzie wynosió do
1.000,00 ń,przy zachowaniu 5 Vo udziałuwłasnego,
- łóZek rehabilitacyjnych, kwota dofinansowania będzie wynosić do 1.000,00 zł, przy
zachowaniu 50 %udziału własnego.
-rowerów rehabilitacyjnych trójkołowych o napędzie elektrycznym nie będzie przyznawane
dofinansowanie.

b. architektonicznych:
- w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych maksymalna kwota dofinansowania będzie
wynosiĆ do wysokości zweryfikowanego kosźorysu inwestorskiego ale nie więcej niz do
8. 00 0,0 0 ń, przy zachowaniu 50ń udziału własnego,
- w pozostĄch przypadkach, zgodnie ze zllłeryfikowanym kosztorysem inwestorskim,pruy
zachowaniu 5o/o udziału własne go,

c. w komunikowaniu się ustala się, że przy zakupie
- komputera (stacjonamy lub laptop) maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić do
1.000,00 zł, ptzy zachowaniu 507o udziału własnego.

- w pozostałychprzypńkach do 95Youznanego kosźu przedsięwzięcia.

§ 5. §kładane wnioski o dofinansowanie zadańw ramach§ 1-4 rozpatrywane będą:

1. Zgodnie z rozpotządzeniem z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.).

2. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zńań
powiatu, które mogą być finansowane ze środków Pństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).



3 .Przy zachowaniu dodatkowych kryteriów wprowadzonych niniej szą uchwałą.

4.Zgodnie z kolejnością wpływu kompletnej dokumentacji przy zachowaniu preferencji
przyjętych niniej szym dokumentem.

5. Do wyczerpania środków fi nansowych na poszczególne zadania.

§ 6. W pozostaĘch prrypadkach nie uwzględnionych powyżej wnioski będą każdorazowo
rozpatrywane indywidualnie zgodnie z obowiryującymi przepisami ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb osoby niepełnosprawnej.


