Załącznik
do Uchwały nr 70/2020
Zarządu Powiatu w Sochaczewie
z dnia 20.01.2020r.
w sprawie zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym
dofinansowania ze środków PFRON
do zakupu przedmiotów ortopedycznych,
środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego w 2020 r.

Zasady przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
§1
Dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych.
1.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 2020 roku.
§1. 2.Wysokość dofinansowania do zakupionego sprzętu ortopedycznego i środków
pomocniczych zakupionych w 2019 i 2020 roku, wynosi:
a/ 100 % kwoty limitu, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, nie
więcej jednak niż do wysokości faktycznie poniesionych kosztów zakupu, dla osób
niepełnosprawnych, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o
świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie
domowym, obliczony za kwartał, poprzedzający miesiąc złożenia wniosku:
- nie przekracza kwoty 1.000,00 zł – dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo
domowe,
- nie przekracza kwoty 800,00 zł – dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
b/ 50 % kwoty limitu, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, nie więcej
jednak niż do wysokości faktycznie poniesionych kosztów zakupu, dla osób
niepełnosprawnych, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o
świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie
domowym, obliczony za kwartał, poprzedzający miesiąc złożenia wniosku:
- wynosi 1.000,00 zł lub więcej – dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo
domowe,
- wynosi 800,00 zł lub więcej – dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
3.W przypadku wnioskodawców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej
dofinansowanie może zostać zwiększone, na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy, do
wysokości 150% kwoty limitu, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
po zbadaniu sytuacji rodzinnej i finansowej oraz po pozytywnej opinii Komisji ds. oceny
wniosków z zakresu dofinansowania ze środków PFRON,powołanej przez Zarząd Powiatu w
Sochaczewie.

1

4.Zasady określone w ust.1-3 dotyczą wniosków złożonych i nie rozpatrzonych w 2019 roku
za zakupione w 2019 roku przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wniosków
złożonych w 2020 roku za zakupione przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2019 i
2020 roku.
§2
Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
1.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 2020 roku.
2.Wysokość dofinansowania do standardowego sprzętu rehabilitacyjnego wynosi:
1) do stacjonarnego rowerka rehabilitacyjnego – 600 zł – nie więcej jednak niż 80% wartości
sprzętu,
2) do trójkołowego rowerka rehabilitacyjnego – 1.200 zł - nie więcej jednak niż 80% wartości
sprzętu,
W przypadku wnioskodawców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej
dofinansowanie może zostać zwiększone, na wniosek Wnioskodawcy, po zbadaniu sytuacji
rodzinnej i finansowej i pozytywnej opinii Komisji ds. oceny wniosków z zakresu
dofinansowania ze środków PFRON, powołanej przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie.
3.W przypadku wnioskodawców ubiegających się o pozostały sprzęt rehabilitacyjny, będą
one rozpatrywane indywidualnie w zależności od rodzaju sprzętu i planowanych kosztów
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i zasięgnięciu opinii Komisji ds. oceny wniosków z zakresu
dofinansowania ze środków PFRON,powołanej przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie.
4.Zasady określone w ust.1-3 dotyczą wniosków złożonych w 2020 roku.
§3
Postanowienia końcowe
Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu
ortopedycznego, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego mają zastosowanie
przepisy:
1)ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172 z późniejszymi zmianami)
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015, poz. 926).
§4
Do czasu przyznania przez Radę Powiatu w Sochaczewie limitu środków PFRON na
dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu
rehabilitacyjnego w 2020 roku, Zarząd Powiatu w Sochaczewie wyraża zgodę na zaliczkowe
wydatkowanie środków, do wysokości 50.000 zł.
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