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Uchwsra N,../,11..v-f ffiJ 4l .Lols

Zarz4du Powiatu w Olkuszu

z dnia ....0..9.., 9.:1.... &.Q/1..9. t,..

w sprawie: ustalenia kwot dofina4sowania zadari powiatu w zakresie rehabilitacji

zawodowej i spolecznej ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych oraz przyjqcia dodatkowych kryteridw oceny przy rozpatrywaniu

wniosk6w.

Na podstawie art. 32 ust 1, ar1. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r' o samorzqdzie

powiatowym ( Dz. tJ. z 2019r., poz. 511) i art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997t'

o rehabilitacji zawoclowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych ( Dz' U'

z 2018r. poz. 511 z po1n. zm.), $ 2 rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie okreSlenia rodzaj6w zadah powiatu, kt6re mog4 by6

finansorvane ze Srodk6w panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych

( Dz. tJ. z 2015r., poz. 926 z poLn. zm.) oraz rozporz4dzenia Ministra Pracy

i Polityki Spolecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnus6w rehabilitacyjnych

( Dz. U. 22007, w 230, poz. 1694 z po|n, zm.), zatzqdPowiatu w olkuszu uchwala:

sr

1. W zwi4zku z ograniczonq wysokosci4 srodkow PFRON na realizacjg zadah powiatu

w zakresie rehabilitacji zawodowej i spolecznej w stosunku do zapoltzebowania wynikaj4cego

ze zlozonych wniosk6w ustala siE dofinansowania w nastqpujqcym zakresie i w sposob:

1) Uczestnictwo os6b niepelnosprawnych i ich opiekun6w w turnusach rehabilitacyjnych:

a) warunkiem otrzymania dofinansowania

rehabilitacYjnym w 20 I 8r.

jest niekorzystanie z uczestnictwa w turnuste

b) pierwszeiistwo w uzyskaniu dofinansowania bqdq mialy osoby niepelnoletnie oruz

Llcz4ce sig i niepracujqce do24roku Zycia atakze dorosle osoby niepelnosprawne' kt6re

posiadaj4 o;-zeezenre o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia

niepelnosprawnosci lub orzeczenie rownowazne i uzyskaly najwiEksz4 ilos6 punkt6w'

w przypadku rvnioskow, kt6re otrzymaly rownorzgdnqliczbg punkt6w' pierwszeristwo

w otrzymaniu dofinansowania bEdq mialy osoby niepelnoletnie oraz ucz4ce siE

i niepracuj4oe do 24 roku Zycia, a nastgpnie dorosle osoby niepelnosprawne wedlug

kolejnoSci wplywu wniosku'



c) wnioski podlegac bqd4 punktacji, wedlug ponizszej tabeli:

symbol dysfunkcji 12-C w orzeczeniu o niepelnosprawnoSci uznawany jest za wieloSi

schorzefi.

posiadaj4ce lekki stopieri niepelnosprawno$ci bqdq

w dalszej kolejnoSci w zale1noSci od posiadanych

d)

e) dorosle osobY niePelnosPrawne

mogly otrz4mae dofi nansowanie

Srodkow'

Dorosle osobY niePelnosPrawne

stopren niePelnosPrawnoSci

a;ch6d netao na osobg w gospodarstwie

l20l-1500

@ofinansowania
1,2,3 lub 4

ocena pozytywna w zakresie rozwijania

umiei qtnoSci sPolecznych

stopGfl detrnosPrawnoSci

r.l-.r^ri" A;a;C z orzeczeniem

doch6d neato na oso[* gospodarstwie

powyzej 1400

@finansowania
\2, llub4

ocena pozytywna w zafresle rozwijania'

umieiqtnoSci sPotecznYch

w przeciilgu 5 lat
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2) Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i Srodki pomocnicze:

a) aparaty sluchowe (dorosle tisoby niepelnosprawne) - dofinansowad maksymalnie

900 zl do jednego aparatu sluchowego. w przypadku zakupu dwoch aparat6w

sluchowych, drugi zostanie dofinansowany maksymalnie do 50% powy2szej kwoty

co stanowi 450 zl,,

wprzypadkuosobprzebywaj4cychwjednostkachorganizacyjnychpomocy

spolecznej dofinansowanie nalezy obnizyd o wysokosdlimitu ceny pokrywanej pruez

jednostki organizacyjne pomocy spolecznej zgodnie z sl3 ust.3 rozpotzqdzenia

Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 25 czerwca2002r' w sprawie okreslenia

rodzaj6w zadah powiatu, kt6re mogq by6 finansowane ze Srodk6w Paristwowego

Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych (Dz'U' z'2015t'' poz' 926 z poLn'

zm,),

aparatysluchowe,systemywspomagaj4ceslyszenie(dzieciimhodzie?

niepelnosprawna oraz dorosle osoby niepelnosprawne w okresie pobierania nauki

lecz niq dluzej niZ do 26 roku Zycia, ), aparaty siuchowe o podwyZszonym limicie

NFZ dla osob niepelnosprawnych doroslych - dofinansowac do 100% udzialu

wlasnego osoby niepelnosprawnej w limicie ceny wyznaczonym przez NFZ' jezeli

takiudzia}jestwymaganylubdol50%Sumykwotylimitu,
o ktorym mowa powyzej, uyl/znaczonego przez ministra wlaSciwego do spraw

zdrowia oraz wymaganego udzialu wlasnego osoby niepelnosprawnej w zakupie

tych przedmiot6w i srodk6w, jezeli cena zakupu jest wy2s za niz ustalony limit'

d) pozostale przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze dla os6b dorosiych

(tj.powyzejlSlatzwyj4tkiemos6bwokresiepobieranianaukileczniedluaejni?

do 26r.2.) zostanq dofinansowane w zale1noSci od Sredniego dochodu miesigcznego

na czlonka wsp6lnego gospodarstwa domow ego za kwartal poprzedzaiqcy miesiqc

zlotenia wniosku - w rozumieniu ustawy o swiadczeniach rodzinnych' zgodnie

ztabelq:

b)

c)

Procent dofinansowania

100% dofinansowanla

ruiqca - 100%)
qOoZo dofinansowania ( osoba samotnte gosp

qca - 100%)
951- 1200 zl

qca-90%)
1201 - 1450 zl

aruj4ca -90%)
i+st - tzoozl

iruj4ca - 80%)
eowyze; l'700 zl



e) wysokosd dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i srodki

pomocnicze dla os6b ponizej 18 roku itycia orazdla osob w okresie pobierania nauki

lecz nie dtuzej niz do 26 r'2' bqdzie wynosic:

- do 100% udzialu wlasnego osoby niepelnosprawnej w limicie ceny ustalonym na

podstawieodrgbnychprzepis6w,jeZelitakiudzialjestwymagany,

- do 150% sumy kwoty limitu' o kt6rym mowa powyzej' wyznaczonego

przezministrawlaSciwegodosprawzdrowiaorazwymaganegoudzialuwlasnego

osoby niepelnosprawnej w zakupie tych przedmiot6w i srodk6w' jezeli cena zakupu

jest wYZsza niz ustalonY limit'

3) Likwidacja barier architektonicznych :

a)do60T"koszt6wprzedsigwzigcia(dorosleosobyniepelnosprawne),

b)do80%koszt6wprzedsigwzigcia(dzieciimlodzieZniepelnosprawnaoraz

, dorosle osoby niepelnosprawne w okresie pobierania nauki lecz nie dluzej niz do

26 roku ZYcia),

4)Likwidacjabarierwkomunikowaniusig.odst4piiodrealizacjizadania,

5) Likwidacja barier technicznych:

a)do60%koszt6wprzedsigwzigcia(dorosleosobyniepelnosprawne),

b) do 80% koszt6w przedsigwzigcia (dzieci i mlodziez niepelnosprawna oraz

dorosle osoby niepelnosplawne w okresie pobierania nauki lecz nie dtuzej n\z do 26

roku ZYcia),

c)przyj4|,maksymalnykosztzakupu|6Zkarehabilitacyjnegodokwoty2000zl.

6) Zaopatrzenie w sprzgt rehabilitacyiny:

a)do50%kosztowprzedsiEwzigcia(dorosleosobyniepelnosprawne,osobyftzyczne

prowadz4cedzialalnoSdgospodarcz4,osobyprawneijednostkiorganizacyjne

nie posiadaj4ce osobowoSci prawnej)'

b) do 607o kosztow przedsiEwziEcia (dzieci i mlodzieZ

osoby niepelnosprawne w okresie pobierania nauki

zYcia),

c) przyiqtmaksymalny koszt zakupu :

niepelnosPrawna oraz dorosle

lecz nie dluzej ni2 do 26 roku

. roweru rehabilitacyjnego do kwoty 600 zl'

. roweru trojkolowego z podstawk4 do 6wiczeir w

kwotY 1 000 zl'

warunkach domowYch do



bieZni do kwoty 900 zl,

orbitreka do kwoty 800 zl,

komputera do kwoty 1 q00 zl, programow logopedycznych do kwoty 1 800 zl.'

przy czym dofinansowanie do komputera mo2e byi udzielone raz na 5 lal.

7) Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki: do 50"h

koszt6w przedsigwzigcia.

8) Wyposaienie stanowiska pracy dla potrzeb os6b niepelnosprawnych:

do 60% maksymalnego kosztu dofinansowania z tego minimum 307o wktadu

wlasnego.

9) Przyznanie Srodk6w nA podjgcie dzialalnoSci gospodarczei,, rolniczej albo

dzialalnoSci w formie sp6ldzielni socjalnej: do 60'/" maksymalnego kosztu

dofinansowania z tego minimum 20o/o wkladu wlasnego przy jednoczesnym

uwzglgdnieniu $ 7 ust.2 pkt 2b Rozporz4dzenia MP i PS z dnia 12 grudnia 2018r'

' (D2.tJ.22018, poz. 2342),

10) Dofinansowanie uslug tlumacza jgzyka migowego lub tlumacz^ - przewodnika :

do 2oh przecigtnego wynagrodzenia za godzinEjej swiadczenia.

W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach wynikaj4cych ze stanu zdrowia lub

trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy moze by6 udzielone dofinansowanie wylsze

niz okreslone w pkt. I po wyrazeniu zgody ptzezZarzqd Powiatu w Olkuszu'

W celu uniknigcia zaburzenia zasady racjonalnoSci wydatkowania Srodk6w publicznych

ustala sig, ze beneficjentami wsparcia ze Srodkow PFRON w ramach likwidacji barier

technicznych mogq byi osoby nie spelniaj4ce warunk6w uczestnictwa w pilotaZowym

programie ,, Aktywny samorz4d" realizowanym przez powiat'

$;
Okeslone w $ 1 kwoty dofinansowania nie naruszaj4 ustalonych zasad dofinansowaniazadah

wynikaj4cych z odrqbnych przepis6w.

$3

wykonanie uchwaly powierza sig Dyrektorowi Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie

w Olkuszu.

a

a

a
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$4

Niniejsza uchwala podlega *zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz wywieszeniu na tablicy ogioszeri w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Olkuszu

$s
Traci moc uchwalaNr 63/10/V/2018 Zarzqdu Powiatu w Olkuszu zdnia07.03.20l8t.

$6

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie:

Do uchwaly w sprawie: ustaienia kwot dofinansow ania zadah powiatu w zakresie

rehabilitacji zawodowej i spolecznej ze Srodkow Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych oraz przyjgciu dodatkowych kryteri6w przy rozpatrywaniu wniosk6w.

Z uwagi na ograniczone Srodki Pat'rstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob

Niepelnosprawnych, jakie Powiat Olkuski otrzymil. na realizacjg zadah z zakesu

rehabilitacji zawodowej i spolecznej w 2019r., zachodzi koniecznoSi obnizenia kwot

dofinansow an, przyjEcia dodatkowych kryteri6w oceny przy rozpatrywaniu wniosk6w

oraz dostosowania z,apis6w uchwaly do aktualnie obowiqzuj4cych przepis6w. Zmiany

w stosunku do Uchwaly Zarzqdu Powiatu nr 631101y12018 z dnia 07.03.2018r' dotyczq

dofinansowania do : zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i Srodki pomocnicze, w sprzEt

rehabilitacyjny i uczestnictwa os6b niepelnosprawnych i ich opiekun6w w turnusach

rehabilitacyjnych. W celu uzyskania przejrzystoSci uchwaly proponuje sig przyjqcie nowej

ujednoliconej treSci w zaproponowanej formie, zmocqobowi4zuj4c4 od dnia jej podjgcia.


