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Załącznik do  

uchwały Nr 11/2019  
Zarządu Powiatu w Sochaczewie 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 
 

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania 
osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych w 2019 roku 
 

§ 1 

Zasady przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków finansowych 
PFRON do turnusów rehabilitacyjnych w 2019. 

§ 2 

1. O dofinansowanie  do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach 
rehabilitacyjnych mogą ubiegać się: 
- osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego,  
umiarkowanego lub lekkiego stopnia  niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, 
- osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia oraz w wieku 16-24 lat uczące się i 
niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. 

 2. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są wg kolejności wpływu, do czasu wyczerpania 
limitu środków PFRON przyznanych Uchwałą Rady Powiatu w Sochaczewie na realizację 
tego zadania w 2019 roku. 

3. Wnioskodawcy, któremu nie przyznano dofinansowania z powodu niewystarczającej ilości 
środków finansowych przeznaczonych na dane zadanie w roku rozpatrywania wniosku, 
może on ponownie wystąpić o dofinansowanie składając kompletny wniosek w roku  
następnym. 

4. Wnioski niezrealizowane do końca 2019 roku tracą ważność i nie przechodzą do realizacji 
w roku następnym. 

5. Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wynosi: 
1) 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej 
„przeciętnym wynagrodzeniem” - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o 
niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lata uczącej się i 
niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności. 

2) 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z orzeczonym 
 umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

1) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z orzeczonym lekkim 
stopniem niepełnosprawności. 

2)  20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. 
3)  20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w  

zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności. 
6. Kwoty dofinansowania podlegają zaokrągleniu do pełnego złotego. 
7. Dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyznaje Dyrektor PCPR,  
   w oparciu o ocenę sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o  
   dofinansowanie, dokonanej przez pracownika socjalnego. 
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8. Ocena wniosku oparta jest na systemie punktowym. Minimalna liczba punktów uprawniająca 
    do uzyskania dofinansowania wynosi 25. 
9. Wnioski, które otrzymają poniżej 25 punktów, mogą uzyskać dofinansowanie w przypadku  
    posiadania środków pochodzących z rezygnacji osób niepełnosprawnych z dofinansowania 
    lub otrzymania dodatkowej puli środków na realizację zadania w danym roku. 
10. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Sochaczewie w 2019 roku pierwszeństwo w 
    uzyskaniu dofinansowania, bez względu na liczbę uzyskanych punktów, mają mieszkańcy  
    Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie (10 osób niepełnosprawnych wraz z 2 
    opiekunami), a także kombatanci, ofiary represji, po okazaniu dokumentu potwierdzającego  
    uprawnienia. 
11. Wnioski dotyczące uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mieszkańców Domu Pomocy  
    Społecznej w Młodzieszynie przyjmowane będą do dnia 31 marca 2019 r.  
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na trudną sytuację życiową, 
    zdrowotną, dochodową, na podstawie informacji uzyskanych od wnioskodawcy i na wniosek 
    wnioskodawcy dofinansowanie poza kolejnością, bez względu na uzyskaną liczbę punktów, 
    mogą otrzymać pozostałe osoby niepełnosprawne, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji 
    ds. oceny wniosków z zakresu dofinansowania ze środków PFRON. 
 

§ 3 

Do czasu dokonania podziału przez Radę Powiatu w Sochaczewie przyznanego przez PFRON 
limitu środków na realizację zadań w 2019 roku, Zarząd Powiatu w Sochaczewie wyraża 
zgodę na zaliczkowe wydatkowanie środków do wysokości 100.000,00 zł na udzielanie 
dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym. 
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Ocena sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie do 
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

Wniosek nr PCPR.ZR.700.1…………2019 
Kryteria oceny wniosku Liczba 

punktów 
Maksymalna 
liczba punktów 

Punktacja 
wniosku 

1. Posiadany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
a) znaczny 10  

 
20 

 
b) umiarkowany 5  
c) lekki -10  
d) dzieci i młodzież 16-24 ucząca się i  

niepracująca 
20  

2. Miejsce zamieszkania 
a) wieś 5 5  
3. Wysokość dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
a) mniej niż 600 zł 5  

 
5 

 
b) 601 - 1000 3  
c) 1001 - 1400 2  
d) 1401 - 1900 1  
e) powyżej 1900 0  
4. Częstotliwość korzystania z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych 
a) 
 

Osoba korzystająca po raz pierwszy 
lub ostatnio w 2014 r. i latach 
wcześniejszych 

 
20 

 
 
 
 

20 

 

b) Osoba korzystająca ostatnio w 2015 r. 
lub 2016 r. 

15  

c) Osoba korzystająca ostatnio w 2017 r. -5  
d) Osoba korzystająca ostatnio w 2018 r. -20  
5. Inne kryteria 
a) Wnioskodawca prowadzi samodzielne 

gospodarstwo domowe  
 

10 
 

10 
 

b) Wnioskodawca prowadzi wspólne 
gospodarstwo domowe 

 
5 

 

 Razem ocena wniosku (pkt 1-5) Maksymalnie 60  

 Min. liczba punktów uprawniająca do uzyskania dofinansowania wynosi: 25 x 

 
 
 
 
 
__________________________                                             __________________________ 
             Pracownik socjalny                                                                                                     Dyrektor 

 
 


