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Zarządzenie Nr 2/2018
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

z dnia 07.03.2018 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego
FunduszuRehabilitacjiosóbNiepełnosprawnychwroku2018

Działającnapodstawie§6ust.6pkt5i§9ust. 1pktli9Regulaminuorganizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, stanowiącego zńącznikdo uchwały nr 66l169l1ż
Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 6 marca ż0I2 r. w zw. z art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a), c) oraz
d), ustawy zdniaL1 sietpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekstjednoliĘ;Dz.U.z2016r.,poz.2046 zezm.) oraz § 2 pkt 3 i4rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca ż002 r, w sprawie określenia rodzajow zadań
powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (tekst jednolity; Dz.U, z2016 r.,poz. 195 ze zm,) oraz § 4 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej zdnia 15 listopada ż007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz,U.
nr 230 poz, 1694 z poźń.zm.) w zw. z lchwałą Zarządu Powiatu Wołowskiego nr l3żl228l09 z dnia
11 marca ż009 r. w sprawie ustalenia katalogu rzeczowego do rozpatrywania wniosków doĘczących
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do
likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, zarząd,zam co następuje:

§1
W 2018 roku wysokość przypadającego osobom niepełnosprawnym otaz opiekunom
dofinansowania do uczestnictwa na turnusie rehabilitacyjnym obniża się max. o 20Yo kwot
wynikających z Rozporządzenta MPiPS z dnla I5.IL2007 r, w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych § 6 ust. 1 (Dz.U. z2007 r. Nr 230, poz.1694 ze zm.).

§2
Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowęgo przyznaje się

1) dzieciom i młodzieży uczącej się do ż4 roku życia, posiadającej orzęczenie
o niepełnosprawności lub znaczny stopień niepełnosprawności z symbolem ,,R", ,,N",
lub,,O";

2) osobom dorosłym w wieku aktywności zawodowej, posiadającym znaczny stopnień
niepełnosprawności z symbolem,,R",,,N" lub,,O".

§3
Dofinansowanie do zakupu sprzętu gospodarstwa domowęgo przyznaje się osobom dorosłym
posiadającym znaczny stopień niepełnosprawności z symbolem ,,R", ,,N" lub ,,O"
mieszkających samotnie lub zlnną osobą niepełnosprawną.

§4
Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się
i technicznych do zakupu:

1) sprzętu komputerowego wynosi do 95Yo kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż
I.500 zł brutto;

2) komputerowych programów specjalistycznych wynosi
przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 1.500 złbrutto;

3) łóżka ortopedycznego wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niz
1.500 zl brutto;

do 95% kosztów



§5
1.MaksYmalna wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do
95 ońkosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niz dó wysokości 4.000 zł.brutto.
2. W uzasadnionych przypadkach maksymalna kwota dofinansowania do likwidacji barier
architektonicznych może zostac zwiększona.
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§6 , ]

1.Dofinansowanie do zakupu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych dla osób
dorosłYch plzyznawanie będzie do wysokości kwoty refundacji z Narodowego Funduszu
Zdrowia.
2. W uzasadnionych przy padkach kwota dofi nans ow ania może zo staó zwiększona
3. ZaPis w ust. 1 nie dotyczy dzieciimłodzieży do ukończęnia24latuczącej i niepracującej.

§7
Wnioski na dofinansowanie środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych
zfaktwami wystawionymi w roku20l7 przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2018 r.

§8
WYkonanie zarządzenia powierza się Kierovmikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wołowie.

§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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