
  ZARZĄD POWIATU
           w Lipsku
27-300 Lipsko, ul. Rynek 1

Uchwała Nr CXXVI/287/2022
Zarządu Powiatu  w Lipsku

z dnia 18 stycznia 2022 r.

w  sprawie  wprowadzenia  „Kryteriów  i  wysokości  dofinansowań  ze  środków  Państwowego
Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  według  algorytmu  w  zakresie  rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych obowiązujących w Powiecie Lipskim w 2022 roku”

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d i lit. f oraz 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 z późn. zm.) i 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926),
Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§1
Wprowadza  się  kryteria  i  wysokości  dofinansowań  ze  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Dyrektorowi  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie

w Lipsku.

§3
Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  Powiatu:
Członkowie Zarządu Powiatu:   

          Śmieciuch  Sławomir
Dygas Artur

Gaik Lucyna 

Ostrach Zbigniew 

Węgrzecka Maria                       
                                 



Załącznik  
      do Uchwały Nr CXXVI/287/2022

Zarządu Powiatu  w Lipsku 
z dnia 18 stycznia 2022 r.

Kryteria i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim w 2022 roku

Rozdział 1 

Zasady ogólne

§1

Dofinansowanie  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych

(zwany  dalej  „PFRON”)  w  zakresie  rehabilitacji  społecznej  osób  niepełnosprawnych  w Powiecie

Lipskim w 2022 roku obejmuje następujące zadania:

1) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

2) sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych,

3) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

4) likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,

5) usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

§2

1. O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne zamieszkujące

na terenie powiatu lipskiego, a także osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą

oraz  jednostki  organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej,  które  mają  siedzibę  lub

prowadzą działalność na terenie powiatu lipskiego.

2. Pierwsze rozpatrzenie  złożonych wniosków w 2022 r. nastąpi niezwłocznie po przyjęciu przez

Radę  Powiatu  w  Lipsku uchwały  określającej  zadania  z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej

i  społecznej  osób  niepełnosprawnych  oraz  wysokości  środków  PFRON  przeznaczonych  dla

Powiatu Lipskiego na realizację tych zadań w 2022 r.

3. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone z zachowaniem kolejności ich wpływu z uwzględnieniem

zasad określonych w ust.  4  oraz  stanu na dzień  podjęcia  niniejszej  uchwały,  o  ile  dodatkowe

kryteria nie stanowią inaczej.



4. Kolejne wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie, aż do wyczerpania limitu środków finansowych

przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w roku 2022.

5. Zaświadczenie lekarza jest ważne przez okres 3 miesięcy od dnia jego wystawienia.

6. Koszty realizacji zadania poniesione przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy nie

podlegają  dofinansowaniu  za  wyjatkiem  zakupu  przedmiotów  ortopedycznych  i  środków

pomocniczych.

7. W przypadku zgonu wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu, a przyznane

dofinansowanie nie zostanie wypłacone.

8. Wnioski złożone w 2022 roku o dofinansowanie ze środków PFRON i niezrealizowane z powodu

braku środków nie przechodzą do realizacji na następny rok.

9. Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON drogą elektroniczną

za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) sow.pfron.org.pl

Rozdział 2

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych

§3

Dofinansowanie  do  turnusu  rehabilitacyjnego   dla  tej  samej  dorosłej osoby   niepełnosprawnej

przysługuje raz  na dwa lata,  za  wyjątkiem osób dorosłych  w wieku  od  18.  do  24.  roku  życia

uczących się i niepracujących.

§4

1. Dofinansowanie  do  turnusu  rehabilitacyjnego  na  dzień  rozpatrywania  wniosku  przysługuje,

zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.

2. Pierwszeństwo  w  uzyskaniu  dofinansowania  mają  osoby  niepełnosprawne  ze  znacznym  lub

umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności  lub  posiadające  orzeczenie  równoważne, osoby

niepełnosprawne w wieku do 16. roku życia oraz od 16 – 24. roku życia uczące się i nie pracujące

bez względu na stopień niepełnosprawności.

3. Wysokość dofinansowania przyznawana będzie i wyliczana zgodnie z rozporządzeniem 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.)   przyjmując  przeciętne  wynagrodzenie

w danym kwartale, określonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.



Rozdział 3

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i  turystyki osób niepełnosprawnych

§5

1. W ramach  zadania  organizacji  sportu,  kultury,  rekreacji  i   turystyki  osób  niepełnosprawnych

dofinansowanie  ze  środków PFRON wynosi  do  60  %  kosztów przedsięwzięcia, nie  więcej

jednak niż do kwoty 9 200 zł.

2. Wniosek  o  dofinansowanie  ww.  zadania  składa  się  w  terminie   do  30  listopada  roku

poprzedzającego realizację zadań.

Rozdział 4

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,  przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze

§6

1. Wysokość  dofinansowania do zakupu  sprzętu rehabilitacyjnego wynosi  do 80% kosztów tego

sprzętu,  nie  więcej  jednak  niż  do kwoty  2 000  zł,  za   wyjątkiem    pozycji   do  zakupu rowerka

rehabilitacyjnego stacjonarnego, gdzie dofinansowanie wynosi do 80% kosztów realizacji zadania,

nie więcej jednak niż do kwoty 1 500 zł.

2. Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przysługuje dzieciom

w  wieku  do  16.  roku  życia, a  także  osobom  ze  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniem

niepełnosprawności  lub  posiadającym  orzeczenie  równoważne,  jeżeli  zachodzi  potrzeba

rehabilitacji   w  warunkach  domowych  przy  użyciu  tego  sprzętu.  Sprzęt  rehabilitacyjny  służy

osobie niepełnosprawnej, a nie ułatwia innym osobom sprawowanie opieki nad nią.

§7

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 90% kwoty limitu wyznaczonego przez Ministra Zdrowia, jeżeli cena zakupu jest wyższa

niż ustalony limit, za wyjątkiem pozycji do których dofinansowanie wynosi:

a) pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, zgodnie ze zleceniem lekarza (1 szt.) 

– do kwoty 2 zł,



b) wkłady anatomiczne, podkłady (minimalna chłonność 250 ml), zgodnie ze zleceniem lekarza

(1 szt.) – do kwoty 1,20 zł,

c) aparat słuchowy (1 szt.) -  do kwoty  1 500 zł,

d)aparat słuchowy (1 szt.) - do kwoty  3 000 zł,  dla osoby w wieku powyżej 18 - 26 roku życia

uczącej się i niepracującej,

e) wkładka uszna (1 szt.) -  do kwoty  50 zł,

f) poduszka  przeciwodleżynowa pneumatyczna  (z  wyłączeniem  toaletowej  poduszki

przeciwodleżynowej) (1 szt.) - do kwoty  350 zł,

g) materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) (1 szt.) - do kwoty 280 zł,

h) balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie (1szt.) - do kwoty  168 zł,

i) wózek inwalidzki - do 100% kwoty limitu wyznaczonego przez Ministra Zdrowia, jeżeli cena

zakupu jest wyższa niż ustalony limit,

j) proteza - do 100% kwoty limitu wyznaczonego przez Ministra Zdrowia, jeżeli cena zakupu jest 

wyższa niż ustalony limit, 

2. Wysokość  dofinansowania dla  dzieci do  16.  roku  życia  oraz  młodzieży do  18.  roku  życia

na zakup 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 150% kwoty limitu wyznaczonego przez Ministra Zdrowia, jeżeli cena zakupu jest wyższa

niż ustalony limit.

3.  Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zakupione w 2021 roku nie będą dofinansowane

w 2022 roku.

Rozdział 5

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,  technicznych 

i w komunikowaniu się

§9

1. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych przyznawane jest osobom ze znacznym

lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub posiadającym orzeczenie równoważne oraz

dzieciom w wieku do 16. roku życia, które mają znaczne trudności w poruszaniu się, poruszają się

przy pomocy  wózka  inwalidzkiego,  kuli,  laski,  balkonika,  itp.  oraz  osobom niewidomym  ze

znacznym  stopniem  niepełnosprawności,  jeżeli  są  właścicielami  nieruchomości  lub

użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściela lokalu lub budynku

mieszkalnego,  w  którym  stale  zamieszkują,  w  wysokości  do  95% kosztów  przedsięwzięcia,



nie więcej  jednak niż  do kwoty 6 000 zł,   za wyjątkiem pozycji do których dofinansowanie

przyznawane  jest osobom niepełnosprawnym poruszającym się wyłącznie  przy pomocy wózka

inwalidzkiego  i wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż:

1) zakup i montaż windy/podnośnika pionowego, do kwoty 25 000 zł,

2) budowa podjazdu z chodnikiem, do kwoty 16 000 zł,

3) budowa podjazdu, do kwoty 13 000 zł

4) budowa chodnika, do kwoty 3 000 zł.

2.   Przed rozpatrzeniem wniosku dotyczącego likwidacji barier architektonicznych, dokonana zostanie

wizja lokalna w miejscu planowanej realizacji zadania celem stwierdzenia faktycznych potrzeb

osoby niepełnosprawnej i możliwości realizacji w zakresie danego zadania. Przeprowadzenie wizji

lokalnej nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

3. Koszty  uzyskania  niezbędnych  uzgodnień,  opinii,  projektów,  kosztorysów  itp.  nie  są  objęte

dofinansowaniem.

4.   Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy.

§10

1. Dofinansowanie  do  likwidacji  barier  technicznych przyznawane  jest osobom  ze  znacznym

lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub posiadającym orzeczenie równoważne oraz

dzieciom w wieku do 16. roku życia, do zakupu sprzętu uzasadnionego  potrzebami wynikającymi

z niepełnosprawności  w wysokości  do 95% kosztów realizacji  zadania,  nie  więcej  jednak niż

do kwoty 3 000 zł,  za   wyjątkiem   pozycji   do których dofinansowanie wynosi do 95% kosztów

realizacji zadania, nie więcej jednak niż: 

1) zakup windy schodowej, schodołazu dofinansowanie przyznawane jest osobom 

niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim, do kwoty 15 000 zł,

2)  zakup łóżka ortopedycznego dla osób leżących, do kwoty 2 000 zł,

3)  zakup  rowera trójkołowego, do kwoty 1 200 zł.

2.  Przed rozpatrzeniem wniosku dotyczącego likwidacji barier  technicznych, może zostać dokonana

wizja  lokalna w miejscu planowanej  realizacji  zadania celem stwierdzenia faktycznych potrzeb

osoby niepełnosprawnej i możliwości realizacji  zadania. Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest

jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

3.  Wyklucza się w 2022 roku możliwość dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu AGD

w ramach likwidacji barier technicznych.



§11

1. Dofinansowanie  do  likwidacji  barier  w  komunikowaniu  się  przyznawane  jest  osobom  ze

znacznym  lub umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności  lub  posiadającym  orzeczenie

równoważne  oraz  dzieciom  do  16.  roku  życia,  które  mają  znacznie  ograniczoną  zdolność

w  komunikowaniu  się  do  zakupu  sprzętu  uzasadnionego  potrzebami  wynikającymi

z niepełnosprawności,  w wysokości do  95% kosztów realizacji zadania, nie więcej jednak niż

do kwoty 3 000 zł,  za   wyjątkiem   pozycji   do których dofinansowanie wynosi do 95% kosztów

realizacji zadania, przy zakupie komputera/laptopa/tableta,  nie  więcej  jednak  niż  do  kwoty

1 500 zł.

2.  Przed rozpatrzeniem wniosku dotyczącego likwidacji barier  w komunikowaniu się, może zostać

dokonana wizja lokalna w miejscu planowanej realizacji zadania celem stwierdzenia faktycznych

potrzeb osoby niepełnosprawnej i możliwości realizacji  zadania. Przeprowadzenie wizji lokalnej

nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

3.  Wyklucza się w 2022 roku możliwość dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu RTV

i telefonu komurkowego w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się.

§12

1.   Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się nie przysługuje osobom

niepełnosprawnym,  które  w  ciągu  trzech  lat  przed  złożeniem  wniosku  otrzymały  na  ten  cel

dofinansowanie ze środków PFRON.

2.   W przypadku przeprowadzenia  wizji  lokalnej  wnioski  opiniowane są przez  komisję  powołaną

przez Dyrektora PCPR.

Rozdział 6

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

§13

1.  Wysokość  dofinansowania  usług  tłumacza  języka  migowego  lub  tłumacza-przewodnika

nie może być wyższa niż 2 % przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

2.   Dofinansowanie  może otrzymać osoba niepełnosprawna,  jeżeli  jest  to  uzasadnione  potrzebami

wynikającymi z niepełnosprawności.

3.   Wyboru tłumacza dokonuje osoba niepełnosprawna.

Przewodniczący Zarządu  Powiatu:

 
Śmieciuch  Sławomir


