
ZarządzenieNr 212022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
z dnia 17.01.2022 roku

w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków z zakłesu rehabilitacji
społecznej, dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych w 2022 roku.
'i

Na podstawie art. 35a ust, 1 pkt 7 ustawy z dnia ż7 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oIaz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
(Dz. U, z 202I r. poz. 573), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia25 czerwca2002 r. w sprawie określenia rodzĄów zadań powiatu, które mogą być

finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2015 t, poz. 926 z późn. zm,), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

zdnia 15 listopada2007 r,wsprawieturnusówrehabilitacyjnych,(Dz.U. z2007 r.Nr230,
poz. 7694, zpoźn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzasiędodatkowe kryteria rozpatrywaniawniosków zzaŁłesurehabilitacji
społecznej, dofinansowanych zadafi realizowanych przez powiat sieradzki, wymienionych

w art, 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnial7 sterpnia 1997 t. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

otaz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które stanowią zŃącznik do niniejszego

zarządzenia

§ 2, Zarządzęnie wchodziw Ęcie z dniem podpisania.
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Załqcznik do zarzqdzenia 2/2022
Dyrektora P ow iatow e go Centrttm

Pomocy Rodzinie w Sieradzu
z dnia 17.0I.2022 r.

DODATKOWE KRYTERIA ROZPATRYWANIA WNIOSKOW Z ZAKRESU
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚnOOXÓW

PłŃSIWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
w ż022 ROKU.

1. Składane wnioski o dofinansowanie zadańw ramach 2_5 rozpatrywane będą:
1. Zgodnie z Rozporządzentem z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694, zpóźn. złn.).
2. Zgodnie zRozporządzeniem z dnia25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia zadań
Powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (Dz. IJ . z 2015 , poz. 926 z późn. zm.).
3.Ptzy zachowaniu dodatkowych Ęteriów wprowadzonychniniejszym zarządzeniem.
4. Zgodnie z kolejnością wpływu kompletnej dokumentacji przy zachowaniu preferencji
przy jęĘ ch niniej szym dokumentem,
5. Do wycze{pania środków finansowych na poszczególne zadan\a,

2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.

1. Wysokość przysługującego dofinansowania obniża się o 20Yo.
2. Nie będzie prz1Yznawane dofinansowanie wnioskodawcom przekaczającym dochód
wskazany w art. 10e pkt, 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społe cz_nej otazzatrudnianiu
osób niepełnosprawny ch (Dz. IJ . z 202l r . poz. 57 3).
3. Nie będzie podwyzszane dofinansowanie do wysoko ści 4}Yoprzeciętnego wynagrodzenia
z uwagl na szczególnie trudną sytuację Ę ciową.
4. Przyznanie dofinansowania uzalężnione będzie od oceny wniosku dokonanej zgodnie
zkartą ocęny merytorycznej opartą na systemie punktowym, której wzór stanowt załącznlk
do Zarządzenia Nr Il2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu z dnia 03,0| .2022 r.

3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Każdej z organizacji przyznaje się środki finansowe w wysokości 25.000 ,00 ń nie więcej
jednak niz kwota wnioskowana w ramach wszystkich złożonychwniosków.
Zuwagi na sytuację epidemicznąpanującąw kraju stowarzyszenia podejmądecyzjęo ilości
zrealizowanych wniosków, przy założeniu maksymalnego dolrnansowania do realizacji
danego zadaniaw wysokości do 60%.



§ 4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjnyo przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów.

1. Dofinansowanie zaopattzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
do prowadzęnia ręhabilitacji w warunkach domowych będzie wynosić 50Yo kosńów tego

sprzętu, nie więcej jednak niZ do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia
zzastrzężeniem, ze :

a.przy zakupie materaców do rehabilitacji oraz rowerów rehabilitacyjnych stacjonarnych
maksymalne dofinansowanie będzie wynosiło do 500 il prry zachowanlu 50Yo udziału
własnego,
b, nie będzie dofinansowań do wanien zhydtomasńem,

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących
dziŃalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, ptowadzących działalność związaną z rehabl|itacją osób
niepełnosprawnych będzie wynosić 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niz
do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, przy zachowaniu 20%o

udzińu własnego.
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze będzie
wynosić:

1) w przypadku aparatów słuchowych orazwkładek usmych:

a. dla osób niepełnosprawnych w wieku do 16 r.ż. albo do 24 r,ż, uczących się
i niepracuj ących,

- I00% sumy kwoty.limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz

wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest

wyższa niz ustalony limit,
- I00% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym

na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli takiudzińjest wymagany.

b. dla pozostałych osób niepełnosprawnych nie wymienionych'w pkt a. :

- 50% sumy kwoty limitu wznaczonęgo przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz
wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest

wy ższa niż ustalony limit,
- 50% ldzińu własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym

na podstawie odrębnych przepisów, jezeli takildziałjest wymagany.

2) w przypadku pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
będzie wynosić:

a. dla osób niepełnosprawnych w wieku do 16 r.ż. albo do 24 r.ż. uczących się
i niepracujących:

- I00% sumy kwoty limitu wyznaazonego przęz Narodowy Fundusz Zdrowia oraz
wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest

v,ry ższa niż ustalony limit,
- I00%udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie

odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.



b. dla pozostałych osób niepełnosprawnych nie wymienionych w pkt a,:

- 80% sumy kwoty limitu .vqrznaczonęgo przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz
wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest vlyższa
niż ustalony limit,
- 80% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie
odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.

4, Ustala się następującą kolejnośc rozpatrywania wniosków:
a. osoby niepełnosprawne w wieku do 16 r,ż. albo do 24 t.ż. uczące się i niepracujące,
b. pozostałe osoby niepełnosprawne nie wymienione w pkt. a.

5, Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty
!

ortopedyczne i środki pomocnicze na podstawie faktur potwierdzających dokonanie zakupu
w roku 202L

§ 5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
1. Przyznanie dofinansowania uzalęznione będzie od oceny wniosku dokonanej zgodnie
zkartą oceny merytorycznej wniosku opartą na systemie punktowym, której wzory stanowią
załącznlkl do Zarządzenia Nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu z dnia 05.03 .201 8 r. zmienio nego Zaruądzeniem Nr 8/202 1 Dyrektora Powiatowego
Cęntrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z dnia 04.03 .202I r ,

2. Wpierwszej kolejności dofinansowanie przyznane będzie wnioskodawcom, których wnioski
uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów,
kryterium o statecznym pruy znaflla do fi nansowania będzie :

a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że

w pierwszej kolejności rcalizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności,

a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w l1t, a) nie prowadzi
do wyboru wniosku do dofinansowania:

b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy (dochód podzielony przez
liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za hłąrtał poprzedzajqcy
miesiqc złozenia wniosku),

wten sposób, ze wpierwszej kolejności realizowane będąwnioski wnioskodawców, których
dochód jest najnizszy.

3. Przy rcalizacji likwidacji barier:

a. technicznych ustala się. ze przy zakupie:
- schodołazów, kwota dofinansowania będzie wynosić do 7.000,00 zł, przy zachowaniu
5 Youdziału własnego,
- podnośników, kwota dofinansowania będzie wynosió do 3.000,00 zł, przy zachowaniu
5 ońudziałuwłasnego,

- rowerów rehabilitacyjnych trójkołowych, w tym z napędem elektrycznym kwota
dofinansowaniabędzie wynosió do 1.500,00 zł, przy zachowaniu 5 oń udziałuwłasnego,



- łózęk rehabilitacyjnych, kwota dofinansowania będzte wynosić do 1.500,00 zł,

przy zachowaniu 30 oń ldzińu własnego.

b. architektoniczn},ch:
- w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych maksymalna kwota dofinansowania

będziewynosić do wysokości zweryfikowanego kosźorysu inwestorskiego ale nie więcej

niz do 1 2.000,00 zŁ, przy zachowaniu 5Yo ldziŃu własnego,

- w pozostałych ptzypadkach, zgodnie ze zweryftkowanym kosźorysem inwestorskim,

przy zachowaniu 50ń udzińu własnego,

tJstala się następuj ącą
architektonicznych:

a) osoby niepełnosprawne w wieku do 16 r.z. albo do 24 r.ż.

b) pozostałe osoby niepełnosprawne nie wymienione w pkt.

kolejność rozpŃrywania wniosków dotyc zący ch likwidacji barier

uczące się i niepracuj 4QQ,

a).

c. w komunikowaniu się ustala się, źe przy zakupie:

- podstawowego sprzętu komputerowego (stacjonarnego lub laptopa) maksymalna kwota

dofinansow ariabędzie wynosić do 1 .000,00 zł, prry zachowaniu 50Yo udziału własnego.

- systemów wspomagających sĘszenie (lxządzei, programów, aplikacji, akcesoriów

kompatybilnych z aparatatrti słuchowymi) maksymalna kwota dofinansowania będzie

wynosić do 1 .000,0 0 zł, przy zachowaniu 50oń udziału własnego.

6. W pozostaĘch przypadkach nieuwzględnionych powyżej, wnioski będą każdorazowo

rozpatrywane indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ze szczególnym

uwzględnieniem potrzeb osoby niepełnosprawnej.

7. Niniejsze kryteria rozpatrywania wniosków zostaĘ pozytywnie zaopiniowane przez

Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych działającą przy StaroŚcie.
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