Uchwała Nr 177.46.2022
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków o przyznawanie dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Powiecie Opatowskim

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 1 i art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 35a ust. 1 pkt 7 i 8 i ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558), w związku z uchwałą Nr
LVI.23.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku
uchwala się, co następuje:

§1
Ustala się zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych w 2022 roku w Powiecie Opatowskim w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum
w Opatowie.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Staniek

Małgorzata Jalowska
Andrzej Gajek

Krzysztof Hajdukiewicz
Aneta Werońska

Pomocy Rodzinie

Załącznik
do Uchwały Nr 177.46.2022
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 7 czerwca 2022 r.
Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych w 2022 roku w Powiecie Opatowskim.
1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych:
1)
preferuje się zasadę przyznawania dofinansowania osobie niepełnosprawnej:
posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w wieku do 16 lat,
- w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności,
- w pierwszej kolejności, które nigdy nie korzystały z dofinansowania.
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych:
1) dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla osób niepełnosprawnych
w wieku do 16 lat do 90 % kosztów przedsięwzięcia określonego w umowie;
2) dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do 80% kosztów przedsięwzięcia
określonego w umowie;
3) dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności do 50% kosztów przedsięwzięcia określonego
w umowie;
4) ustala się kwotę bazową w wysokości 6 000,00 zł, z której to odpowiednio zgodnie ze
stopniem niepełnosprawności obliczane jest dofinansowanie, o którym mowa w punkcie
1,2,3;
5) ustala się kwotę bazową w wysokości 10 000,00 zł, przy dofinansowaniu do 90% kosztów
przedsięwzięcia dotyczącego wykonania przystosowania łazienki dla osoby niepełnosprawnej
o symbolu niepełnosprawności 05-R lub 10-N, poruszającej się na wózku inwalidzkim;
6) ustala się kwotę bazową w wysokości 8 000,00 zł, przy dofinansowaniu przedsięwzięcia
dotyczącego wykonania przystosowania łazienki dla osoby niepełnosprawnej, z której to
odpowiednio zgodnie ze stopniem niepełnosprawności obliczane jest dofinansowanie,
o którym mowa w punkcie 1,2,3;
7) ustala się kwotę bazową w wysokości 8 000,00 zł, przy dofinansowaniu do 90% kosztów
przedsięwzięcia dotyczące wykonania podjazdu dla osoby na wózku inwalidzkim;
8) ustala się kwotę bazową w wysokości 5 000,00 zł, której to odpowiednio zgodnie ze stopniem
niepełnosprawności obliczane jest dofinansowanie, o którym mowa w punkcie 1,2,3, do
zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
3. Wysokość dofinansowania sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych wynosi do 60%
kosztów przedsięwzięcia określonego w umowie.
4. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia dla indywidualnych osób niepełnosprawnych:
1)
w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, określonego w umowie;
2)
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonej na podstawie
odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 70% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit „a" wyznaczonego przez ministra
właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby

niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa
niż ustalony limit,
c)
do 100% kwoty limitu dla wózków elektrycznych.
5. Za realizację określonych zasad czyni się odpowiedzialnymi pracowników Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Opatowie:
kierownika PCPR,
pracowników merytorycznych,
pracownika socjalnego.
6. Niniejsze zasady udostępnia się osobom zainteresowanym w formie:
1)
umieszczenia na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie;
2) w wersji elektronicznej na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz na stronie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

