
UCHWAŁA   NR XIV/32/2019
ZARZĄDU POWIATU  LIPSKIEGO 

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości  dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  do  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich

opiekunów  w  turnusach  rehabilitacyjnych;  sportu,  kultury,   rekreacji  i  turystyki  osób

niepełnosprawnych;   zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny;  przedmioty  ortopedyczne

i  środki  pomocnicze;  likwidacji  barier  architektonicznych,  technicznych

i w komunikowaniu się  w 2019 roku. 

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr IX/43/2019 z dnia 27 marca 2019 roku,

w  sprawie  podziału  środków  finansowych  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim w 2019 roku, art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a, lit. b, lit. c

i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  511  z  późn.  zm.),

§2 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  (t.j.  Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  926)

i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.,  w sprawie

turnusów rehabilitacyjnych  (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.), Zarząd Powiatu

Lipskiego uchwala, co następuje:

§1

Z  powodu  znacznego  niedoboru  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych  w stosunku  do  istniejących  potrzeb  w  Powiecie  Lipskim w 2019  roku,

na  realizację  zadań określonych Uchwałą  Rady Powiatu w Lipsku Nr IX/43/2019 z dnia m

27.03.2019r., wprowadza się   kryteria i wysokość dofinansowań ze środków PFRON, zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Lipsku.



§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Lipskiego:

Przewodniczący Zarządu  - Sławomir Śmieciuch

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria



Załącznik Nr 1 
      Do Uchwały Nr XIV/32/2019

Zarządu Powiatu Lipskiego
z dnia 10.04.2019r.

Kryteria  i  wysokości  dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób  Niepełnosprawnych   do  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów
w  turnusach  rehabilitacyjnych;  sportu,  kultury,   rekreacji  i  turystyki  osób
niepełnosprawnych;   zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny;  przedmioty  ortopedyczne
i  środki  pomocnicze;  likwidacji  barier  architektonicznych,  technicznych
i w komunikowaniu się  w Powiecie Lipskim w 2019 roku. 

Rozdział 1 
Dofinansowanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów  w  turnusach

rehabilitacyjnych.

§1

W związku ze znacznym niedoborem środków PFRON w danym roku na zadanie, w stosunku do
istniejących  potrzeb.  Obniża  się  wysokość  dofinansowania  uczestnictwa  osób
niepełnosprawnych  w turnusach  rehabilitacyjnych  oraz  pobytu  ich  opiekunów  o  20% kwot,
o  których  mowa  w §  6  ust.  3  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia
15 listopada 2007r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230 poz. 1694
z późn. zm. ). 

§2
1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,

przyznawane będzie, aż do wyczerpania środków PFRON:
a) w pierwszej kolejności osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 lat albo w wieku do

24 lat uczącym się i niepracującym bez względu na stopień niepełnosprawności,
b) w drugiej kolejności osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o znacznym

stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie  równoważne, 
c) następnie  osobom  niepełnosprawnym,  posiadającym  orzeczenie  o  umiarkowanym

stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
d) następnie  osobom  niepełnosprawnym,  posiadającym  orzeczenie  o  lekkim  stopniu

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Rozdział 2
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i  turystyki osób niepełnosprawnych

§3
W  2019  roku  w  ramach  zadania  organizacji  sportu,  kultury,  rekreacji  i   turystyki  osób
niepełnosprawnych  dofinansowanie  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych wynosi do 45 %  kosztów przedsięwzięcia.



Rozdział 3
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze.

§4
1. W 2019 roku dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 30% kosztów

tego sprzętu, nie więcej jednak niż 1.000,00 złotych. 

§5
1.  Wysokość  dofinansowania  dla  dorosłej  osoby  niepełnosprawnej  do  zakupu  przedmiotów

ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi:
1)  do  100% udziału  własnego  osoby  niepełnosprawnej  w  limicie  ceny  ustalonym  na
podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
2)  do  60%  kwoty  limitu  wyznaczonego  przez  Ministra  Zdrowia,  jeżeli  cena  zakupu  jest
wyższa  niż  ustalony  limit, z  wyłączeniem  poszczególnych  pozycji  dla  których
dofinansowanie wynosi:
a) aparat słuchowy (1 szt.),  do kwoty  700 zł.,
b) wkładka uszna (1 szt.),  do kwoty  40 zł.,
c) pieluchomajtki, zamienne pieluchy anatomiczne, zamienne majtki chłonne, zamienne 
podkłady, zamienne wkłady anatomiczne, zgodnie ze zleceniem lekarza przysługujące co 
miesiąc, przy zakupie do 60 szt., wynosi do  kwoty 20 zł, natomiast przy zakupie powyżej 60 
szt. do  kwoty 30 zł.,
d) wózek inwalidzki ręczny (1 szt.),  do kwoty  200 zł.,
e) wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, 
składany, dla osoby samodzielnie poruszającej się na wózku (1 szt.),  do kwoty  800 zł.,
f) wózek inwalidzki specjalny, z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego (1 szt.), do 
kwoty  1800 zł.,
g) poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna (1 szt.), do kwoty  200 zł.,
h) materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) (1 szt.), do kwoty  
200 zł.,
i) balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie (1szt.), do kwoty  100 zł.,
j) pionizator (1 szt.), do kwoty  800 zł.,
k) apart z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (1 szt.),  do kwoty  800 zł.,

2. Wysokość dofinansowania dla dziecka  niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie do 16
roku życia albo osoby w wieku do 26 lat, uczącej się i niepracującej do zakupu przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi:
1)  do  100% udziału  własnego  osoby  niepełnosprawnej  w  limicie  ceny  ustalonym  na
podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
2)  do  80% kwoty  limitu  wyznaczonego  przez  Ministra  Zdrowia,  jeżeli  cena  zakupu  jest
wyższa  niż  ustalony  limit, z  wyłączeniem  poszczególnych  pozycji  dla  których
dofinansowanie wynosi:

a) aparat słuchowy (1 szt.), do kwoty 2.000 zł.,



b) pieluchomajtki, zamienne pieluchy anatomiczne, zamienne majtki chłonne, zamienne 
podkłady, zamienne wkłady anatomiczne, zgodnie ze zleceniem lekarza przysługujące co 
miesiąc, przy zakupie do 60 szt., wynosi do  kwoty 40 zł, natomiast przy zakupie powyżej 
60 szt., do  kwoty 60 zł.

§6
Zakupione przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2018  roku nie będą dofinansowane
w 2019 roku.

Rozdział 4
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,  technicznych i w komunikowaniu
się.

§7
1.  W  2019  roku  dofinansowanie  do  likwidacji  barier  architektonicznych, technicznych

i w komunikowaniu się wynosi do  wysokości 80% kosztów realizacji zadania ale nie więcej
jednak  niż  do  wysokości  piętnastokrotnego  przeciętnego  wynagrodzenia
i  przyznawane  będzie:  w  pierwszej  kolejności dzieciom  do  16  roku  życia,  młodzieży
niepełnosprawnej do 18 roku życia oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym w wieku
aktywności  zawodowej,  z  orzeczonym  znacznym  stopniem  niepełnosprawności  lub
orzeczeniem  równoznacznym,  poruszającym  się  na   wózku  inwalidzkim,  mającym
trwałe trudności w poruszaniu się lub całkowicie niewidomym.

2. Wyklucza się w 2019 roku możliwość dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu
AGD,  RTV  oraz  rowerów  trójkołowych w  ramach  likwidacji  barier  technicznych
i w komunikowaniu się.

PRZEWODNICZĄCY 
ZARZĄDU POWIATU LIPSKIEGO

Sławomir Śmieciuch


