
UCHWAŁA NR 429l2o2l

zARzĄDU PoWIATU cHoJNlcKlEGo
z dnia 14 stycznia2O2Lr,

w sprawie przyjęcia regulaminów rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania
osobom niepefnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Reha bilitacji osób Niepelnosprawnych

Napodstawieart.4ust'1pkt5iart.32ust.].iust.2pkt2wzwiązkuzart.33ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t' j. Dz. U' z2O2or. poz.920) oraz art'
35aust. lpkt7a-diust.2pktlustawyzdnia27sierpnia1997r.orehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z2oŻO r. poz. 426 ze zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

9r

Przyjmuje się regulaminy rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania osobom
niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:
1) Załącznik nr L _ regulamin rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych do zadań z zakresu uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w turnusach rehabilitacyjnych.

2) 7ałącznik nr 2 _ regulamin rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych do zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych
iw komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych.

3) Załącznik nr 3 - regulamin rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych do zadań z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób
niepełnosprawnych.

4) Załącznik nr 4 regulamin rozpatrywania wniosków i przyznawania osobie
niepełnosprawnej dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.

5) Załącznik nr 5 - regulamin rozpatrywania wniosków i przyznawania osobom prawnym
i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej dofinansowania
ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych
do organizacji sportu, kultury, rekreacji iturystyki osób niepełnosprawnych.



Traci moc uchwała nr 220/2o2o Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 9 stycznia 2o2o r.

w sprawie przyjęcia regulaminów rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania

osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.
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9g

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Chojnicach.

śą

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta - Marek Szczepański

2. Wicestarosta - Mariusz Paluch

3. Członek Zarządu - Stanisław Skaja

4. Członek Zarządu_ Stefania Majewska- Kilkowska

5. Członek Zarządu -Jarosław Schumacher



Załącznik nr 1
do UchwaĘ nr 429|2o2l'
Zarządu Powiatu Choj n ickiego
z dnia 14 stycznia ZOZL r,

REGULAMIN

rozpatrywa nia wniosków i wysokości przyznawania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

9r

Przy rozpatrywaniu wniosków mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2oo7 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
(Dz. U. z2OO7 r. nr 230, poz.1694 ze zm.).

9z
Wa run ki uczesinictwa w turnusach reha bilitacyjnych

t. Ze środków PFRON mogą być dofinansowane turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych, które posiadają ważne jedno z wymienionych orzeczeń:
1) o zakwalifikowaniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
2) o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub o całkowitej

niezdolności do pracy;

3) o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku Życla;

4) ol,ll grupie inwalidzkiej

5) o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia
L998 r.

2. Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla następujących grup osób niepełnosprawnych:
1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach

inwalidzkich;

2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
3) z dysfunkcją narządu słuchu;

4) z dysfunkcją narządu wzroku;

5) z upośledzeniem umysłowym;

6) z chorobą psychiczną;

7) z epilepsją;

8) ze schorzeniem układu krążenia;

9) z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami, nie wymienionymi w żadnym z powyższych
punktów.

3. osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
pod warunkiem, że:

l) zostanie skierowana na turnus wnioskiem lekarza, pod opieką którego się znajduje;
2) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania

ze środków PFRON
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3) weźmie udział W turnusie, który odbędzie się W ośrodku wpisanym do

ogólnokrajowego rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów

rehabilitacyjnych;

4) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem

innego uczestnika tego turnusu;

5) złoŻy oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów;

6) zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego,

informacji o stanie zdrowia, sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą

rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką obecnie się

znajduje.

4. Warunkiem otrzymania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

opiekuna osoby niepełnosprawnej jest:

1) zalecenie lekarza wskazującego na konieczność obecności opiekuna na turnusie;

2) nie pełnienie przez opiekuna funkcji członka kadry na tym turnusie;

3) opiekun nie może być osoba niepełnosprawną wymagająca opieki osób drugich;

4) ukończenie przez opiekuna 18 lat, albo ukończenie 16 lat i bycie wspólnie

zamieszkującym człon kiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

9g
Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych ze

środków PFRQN może być przyznane tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej nie częściej

niŻrazna dwa lata. W przypadku niepełnosprawnych dziecido L6 roku życia, raz

w danym roku kalendarzowym.

9ł
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego

1. osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie,

jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób We wspólnym

gospodarstwie domowym, obliczony za kwańał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,

nie przekracza:

1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Ż. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dofinansowanie do uczestnictwa

w turnusie rehabilitacyjnym nie przysługuje.

3. Wnioskodawca może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do uczestnictwa

w turnusie rehabilitacyjnym.

Wysokość tego dofinansowania wynosi:

l) Do 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym

stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia

oraz osoby niepełnosprawnej w wieku t6-24 lat uczącej się i niepracującej, bez

względu na stopień niepełnosprawności;

2) Do 27 % przeciętnego wynagrodzenia _ dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym

stopniem niepełnosprawności;

3) Do 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
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4) Do 2oo/o przeCiętnego wynagrodzenia - osób zatrudnionych w zakładach pracy

chronionej
4. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby

niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna
na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego

wynagrodzenia, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

5s
Tryb składnia i rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRoN

L. osoba niepetnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym powinna złoŻyć We właściwym dla miejsca zamieszkania PCPR

osobiście, za pośrednictwem opiekuna lub aplikować on- line w systemie SoW,
Wymagany kom plet dokumentów:
1) wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRoN uczestnictwa w turnusie

rehabilitacyjnym wraz z oświadczeniem o dochodach;

2) kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia
(potwierdzoną za zgodność z oryginatem);

3) wniosek lekarski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej
niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku;

4) oświadczenie dotyczące opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie
rehabilitacyjnym;

5) informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, rozpatrując wniosek bierze pod uwagę stopień

i rodzaj niepełnosprawności :

1) pierwszeństwo dla dzieci i młodzieży w wieku L8-24 lat oraz dorosłych osób

niepełnosprawnych, które po raz pierwszy korzystają z dofinansowania
2) w dalszej kolejności osoby, których niepełnosprawność ogranicza komunikację

międzyludzką (osoby poruszające się na wózka inwalidzkich, niewidome, niesłyszące,

niepełnosprawne intelektualnie, motorycznie, z choroba mi psychicznymi)

3) następnie wnioski osób niepełnosprawnych z ogólnego stanu zdrowia z zachowaniem
pierwszeństwa częstotliwość korzystania z dofinansowanie, tj.: w pierwszej kolejności
pozytywnie rozpatrywane są wnioski osób, które składają wniosek po raz pierwszy oraz

osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
4) pozostate wnioski rozpatrywane są w zależności od posiadanych środków PFRON na

ten cel.

3. osoby niepełnosprawne, które uzyskały decyzję o dofinansowaniu do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym z PFRON, muszą wybrać turnus rehabilitacyjny organizowany
w ośrodku, który uzyskał wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania
turnusów rehabilitacyjnych lub przyjmowania grup turnusowych, rezerwacji dokonuje się

indywidualnie.

4. osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie, wybiera konkretny turnus
i powiadamia o tym PCPR w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji (nie później niż 21 dni
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przed rozpoczęciem turnusu). Nie dotrzymanie przez osobę niepełnosprawną w/w

terminu jest równoznaczne z rezygnacjąz plzvznanego dofinansowania PFRON na dany

rok kalendarzowy.

5. lstnieje możliwość rezygnacji z przYznanego dofinansowania, w takim przypadku osoba

niepełnosprawna zobligowa na jest do złożenia pisemnego oświadczenia.

6. PCPR na podstawie decyzji o przyznaniu dofinansowania przekazuje środki na konto

organizatora turnusu.

7. W sytuacjiwyjazdu Wnioskodawcy na turnus przed otrzymaniem informacji o przyznaniu

dofinansowania nie ma możliwości dokonania zwrotu poniesionych kosztów.

8. Przyznane dofinansowanie zostaje przekazane przez PCPR organizatorowi turnusu tylko
przy spełnieniu warunków określonych W rozporządzeniu w sprawie turnusów:

1) dane zawarte w informacji o turnusie powinny być zgodne z danymi zawartymi

w rejestrze ośrodków i rejestrze organizatorów;

2) wybór turnusu dokonany przez osobę niepełnosprawną musi być zgodny z zaleceniami

i przeciwwskazaniami lekarza, zawartymi we wniosku o skierowanie na turnus;

3) ośrodek, w którym odbędzie się turnus musi być dostosowany do rodzaju dysfunkcji

osoby n iepełnosprawnej.

5s
1. Rozpatrywaniem i opiniowaniem wniosków zajmuje się Komisja do spraw rozpatrywania

wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

powołana zarządzeniem dyrektora PCPR, w skład, którejwchodzą:

1) Dyrektor PCPR Andrzej Plata - przewodniczący

2) Starszy Specjalista - Katarzyna Rudnik

3) Pełnomocnik Starosty Chojnickiego do Spraw osób Niepełnosprawnych - Beata

Januszewska.

5z

Wnioski złożone w danym roku kalendarzowym tracą ważność z końcem tego roku i nie

obowiązują w następnym.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 429|202l
Zarządu Powiatu Choj n ickiego
z dnia 14 stycznia 2021r.

REGULAM!N
rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania dofinansowania ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacjiosób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu
!ikwidacji barier architektonicznych, technicznych iw komunikowaniu się dla osób

niepełnosprawnych

5r

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia L997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2oo2 r.

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (t. j. Dz. U.

z 2Ot5 r. poz.926zezm.),
3) Ustawa z dnia 7 lipca 7994 r. prawo budowlane (t. j. Oz. l,). z 2020 r. poz. 1333

ze zm.),

4) Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia L2 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z2OL9 r. poz. 1065 ze zm.).

9z
Likwidacja barier architektonlcznych

L. Ze środków PFRON mogą być dofinansowane zadania mające na celu likwidacje barier
architektonicznych. Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia
występujące w budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej oraz W jego najbliższym

otoczeniu, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki
użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

2. o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne
(w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:
1) posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

(bądź też równowaŻne z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 -
orzeczenie o niepełnosprawności;

2) rodzaj ich niepełnosprawności wskazuje na dysfunkcję narządu ruchu, potwierdzoną
aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim;

3) są właścicielami nieruchomości lub uŹytkownikami wieczystymi albo posiadają zgodę
właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, a realizacja

umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi tej osobie wykonywanie podstawowych,

codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.



3. Wykaz urządzeń, wyposażenia, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności

z zakresu likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych:

1) budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom

niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu;

2) zakup i montaż: podnośnika, platformy schodowej, transpońera schodowego, windy

przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego;

3) zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów

ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno - sanitarnych;

4) roboty polegające na:

- likwidacji progów w miarę koniecznościwymiana stolarki drzwiowej

- likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi;

5) przystosowanie drzwi:

- zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90

cm, pozostałych co najmniej 80 cm,

- zakup i montaż drzwi przesuwnych,

- zakup i zamontowanie systemu otwierania drzwi w tym balkonowych przyciskiem

(dla wnioskodawców o niesprawnych rękach),

- zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien umożliwiających ich samodzielną

obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim;

6) wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem, jeżeli stwarza

trudności w poruszaniu);

7) dostosowanie istniejącej łazienki do indywidulanych potrzeb osoby niepełnosprawnej

wynikających z jej ograniczeń ruchowych;

8) zamianę lokalu mieszkalnego na lokal mieszkalny bez barier architektonicznych

w przypadku gdy likwidacja barier w dotychczasowym lokalu jest niemożliwa ze

względów technicznych lub koszty likwidacji barier byłyby wyższe niż koszty zamiany

lokalu.

5g

Środki PFRON nie służą modernizacji infrastruktury mieszkaniowej i zabezpieczeniu potrzeb

mieszkaniowych i socjalnych osoby niepełnosprawnej, a likwidacji istniejących już barier.

54

1. Dofinansowanie ze środków PFRoN w ramach likwidacji bariery architektonicznej, nie

obejmuje:

1) budowy łazienki;

2) adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na łazienkę lub pokój dla osoby

niepełnosprawnej;

3) prac wykończeniowych w budynku mieszkalnym, który został wybudowany, kiedy osoba

wnioskująca posiadała orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

i miała znaczne problemy W poruszaniu się;

4) budowy schowka z przeznaczeniem na garaŻ dla wózka inwalidzkiego.
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2. Nie udziela się dofinansowania do likwidacji bariery architektonicznej osobom
niepełnosprawnym, całkowicie leżącym, nie poruszającym się w jakikolwiek sposób.

9s
Likwidacja barier w komunikowaniu się

1. Ze środków PFRON może być dofinansowany zakup sprzętu, mającego na celu likwidacje
bariery w komunikowaniu się. Przez barierę w komunikowaniu się należy rozumieć
ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne
porozu miewan ie się i/lub przekazywanie i nformacji.

2. o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby
fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:
1) posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

(bądź też równoważne z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 -
orzeczenie o niepełnosprawności;

2) rodzaj ich niepełnosprawności wskazuje na dysfunkcje narządu wzroku, słuchu,
mowy, potwierdzoną aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia
zaświadczeniem lekarskim

3) nie przekroczyły 65 roku życia oraz młodzież ucząca się do 25 roku życia i dzieci objęte
obowiązkiem szkolnym tj. od 6 roku życia.

3. Wykaz sprzętów z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się:

1) zakup sprzętu komputerowego;
2) zakup rad iom agn etofo nów;

3) usługi lektorów i przewodników - jeżeli nie są zapewnione bezpłatnie;

4) zakup i montaż sygnalizacji świetlnej:
- wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,
- wyposażenie telefonu w sygnalizację świetlną;

5) zakup budzików świetlnych iwibracyjnych;
6) zakup aparatu telefonicznego ze wzmacniaczem dźwięku lub funkcją dla osób

słabowidzących;

7) zakup oprogramowania logopedycznego lub innych specjalistycznych programów

ułatwiających komunikowanie się;

8) zakup czytaków;

9) zakup komunikatorów mowy'

5s
Likwidacja barier technicznych

1' Ze środków PFRoN może być dofinansowany zakup urządzeń i sprzętu, mającego na celu

likwidację barier technicznych. Przez bariery techniczne naleŹy rozumieć bariery
utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne.

Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie takiej osoby
w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

2. o dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym
małoletnie), które spełniają następujące warun ki :
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1) posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

(bądź też równowaŻne z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 -
orzeczenie o niepełnosprawności, które dotknięte są trwałym naruszeniem sprawności

organizmu, potwierdzonym aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia

zaświadczeniem lekarskim.

3. Wykaz sprzętów z zakresu likwidacji barier technicznych:

1) zakup transporterów schodowych, schodołazów i innych urządzeń służących do

przemieszczania się osób niepełnosprawnych, nie przytwierdzone do podłoża;

2) zakup podnośnikóW Wannowych, sufitowych;

3) zakup i montaż poręczy, uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów

ułatwiających korzystanie z urządzeń sanitarnych;

4) zakup i montaż urządzenia sAM - dla osób z porażeniem czterokończynowym;

5) zakup krzesełka toaletowego, siedziska Wannowego, nakładki na sedes, foteli i wózków

prysznicowych;

6) zakup łóżka ortopedycznego z wyposażeniem;

7) zakup pompy insulinowej;

8) zakup koncentratora tlenu;

9) zakup inhalatora, nebulizatora;

10) inne urządzenia według indywidulanych potrzeb, mające na celu ułatwienie

codzien n ego fu n kcjo nowa n ia osoby n i epełn osp rawn ej.

4. Dofinansowaniu nie podlega sprzęt AGD, gdyż są to przedmioty przydatne w każdym

gospodarstwie domowym, bez względu na to czy służą osobom niepełnosprawnym czy

pełnosprawnym. Tylko zakup sprzętu specjalistycznego przystosowanego dla osób

niepełnosprawnych może stać się przedmiotem dofinansowania. Dofinansowanie takiego

sprzętu musi być ściśle związane z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej,

wynikającymi z posiadanego orzeczenia i potwierdzonymi przez lekarza.

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków PFRON mogą

być objęte zakupy urządzeń, materiałów i robót z zakresu likwidacji barier funkcjonalnych,

nie ujętych w wykazie, a których zakup i wykonanie usługi, warunkuje rzeczywistą likwidację

barier uniemożliwiających lub utrudniających W istotnym stopniu samodzielne

fu n kcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

9t

5s

Zakupiony w ramach likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się sprzęt musi być

fabrycznie nowy oraz posiadać gwarancję.

9g
Wysokość dofinansowania

1. Maksymalną wysokość dofinansowania do urządzeń, wyposażenia, materiałów

budowlanych, robót i innych czynności ustala się według średnich cen rynkowych.

4



2. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi dg 957o wartgśej realizowanege
zadania z tym, Że nie może przekroczyć kwoty piętnastokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia.

3. Szczegółowe maksymalne stawki dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier
funkcjonalnych w roku 2020 zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu'

4. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania, w postaci oświadczenia, udziału
środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 5% wartości realizowanego
zadania.

5. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby
niepełnosprawnej, kwota maksymalnego dofinansowania może zostać powiększona,
z zachowaniem zasady nieprzekraczalności kwoty piętnastokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia.

6. Dofinansowanie nie moŹe obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed

uzyskaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków
PFRON.

9ro

Dofinansowanie na likwidację barier funkcjonalnych tj. likwidację barier architektonicznych,
w komunikowaniu się itechnicznych przysługuje wnioskodawcy raz na 3 lata kalendarzowe'
Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych
i w komunikowaniu się może wystąpić ponownie o udzielenie dofinansowania, ale wniosek
nie może dotyczyć urządzeń, robót i czynności, których zakup, montaż lub wykonanie były
poprzednio objęte dofinansowaniem.

Su
Dofinansowanie do zakupu urządzeń nie przysługuje ze środków PFRON na likwidację barier
funkcjonalnych jeżeli są one dofinansowane ze środków NFZ - na podstawie odrębnych
przepisów'

5rz
Tryb postępowania

L. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych składa się w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, warunkiem jest stałe miejsce zamieszkania na

terenie powiatu chojnickiego.

2. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć przedstawiciel ustawowy,
opiekun prawny ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik ustanowiony
notarialnie.

3. Wnioski przyjmowane są W ciągu całego roku kalendarzowego.

4. W przypadku, sdy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poweźmie wątpliwości

odnośnie co do podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności o
wysokości dochodów i liczbę osób pozostających We wspólnym gospodarstwie

domowym, mających WpłyW na przyznanie dofinansowania, Wzywa Wnioskodawcę do
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złożenia W Wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania

wezwania, wyjaśnień lub dostarczenia n iezbęd nych dokumentów.

5. Realizacja wniosków następuje po podpisaniu właściwej umowy przygotowanej przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

6. Kwota dofinansowania ze środków PFRON przekazana jest po złożeniu przez

Wnioskodawcę Wymaganego kompletu dokumentów rozliczeniowych, na podstawie

faktur, faktur VAT za zakupione urządzania' materiały budowlane, usługę, bezpośrednio

na konto sprzedawcy, wykonawcy lub Wnioskodawcy.

śrg
Zasady rozpatrywania wniosków

1. Rozpatrywaniem i opiniowaniem wniosków zajmuje się Zespół do spraw rozpatrywania

wniosków osób niepełnosprawnych o udzielenie dofinansowania do sprzętu

rehabilitacyjnego, na kulturę, spoń, rekreację i turystykę oraz likwidację barier

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, powołany odrębną uchwałą

Zarządu Powiatu.

2. Rozpatrując wnioski bierze się pod uwagę:

1) całkowity koszt zadania,

2) stopień i rodzaj niepełnosprawności,

3) warunki mieszkaniowe,

4) sytuację zawodową,

5) prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną,

6) średni dochód na członka rodziny,

7l pobieranie nauki w szkolnictwie publicznym, specjalnym lub nauczanie indywidualne

(dotyczy wniosków składanych na dzieci),

8) wcześniejsze korzystanie przez wnioskodawcę ze środków PFRON na likwidację barier

funkcjonalnych lub inne cele ustawowe.

3. Ponowne składnie wniosku na likwidacje barier funkcjonalnych:

1) osoba niepełnosprawna może składać ponowny wniosek na likwidację danej bariery

po upływie pełnych 3 lat kalendarzowych (uwzględnia się dokładną datę zawartej

umowy);

2) wnioskodawcy, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu

niewystarczających środków finansowych PFRoN przeznaczonych na likwidację barier

funkcjonalnych W roku rozpatrywania wniosków, może ponownie wystąpić

o dofinansowanie W następnym roku.

4. llość pozytywnie rozpatrywanych wniosków uzależniona jest od wysokości

przeznaczonych na dane zadanie środków finansowych PFRON. Po wyczerpaniu puli tych

środków pozostałe wnioski rozpatrywane są negatywnie.

5. od odmowy o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie

w rozumieniu przepisów kpa.

6. Nie jest możliwe tworzenie kolejek wniosków, składanych do Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie, oczekujących na dofinansowanie.

7. W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

6



8. Ze względu na obowiązującą zasadę rozliczania środków finansowych w danym roku
obrachunkowym wszystkie wnioski będą rozpatrywane i rozliczane W roku,
w którym Wpłynęły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

$rł

Szczegółowe zasady przekazywania, rozliczania i kontroli prawidtowości wykorzystanych
dofinansowań określają indywidualne umowy zawarte pomiędzy Starostą Chojnickim
a wnioskodawcą.
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Załącznik Nr 1

do Regulaminu rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania dofinansowania
ze środków PFRON do zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych,

technicznych iw komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych.

Maksymalne stawki dofinansowania PFRON do likwidacji barier funkcjonalnych
na rok 2021

100% 9s%
PFRON

5%

Udział własny
Nazwa przedmiotu
dofinansowania

6.316 6.000 316Transportery schodowe;
Schodołazy;

3.158 3.000 158Podnośniki Wan nowe, sufitowe
20Poręcze, uchwyty 400 380

Urządzenie SAM
Pompa insulinowa

6.000 5.700 300

28s 15
Krzesło toaletowe
Siedzisko wannowe
Fotel prysznicowy

300

95 5Nakładka sedesowa 100
10Nebulizator

lnhalator
200 190

2.400 126Łozko ortopedyczne 2.526
2.105 2.000 105Koncentrator tlenu

63Rower tóikołowv L.263 L.200

LO0% 95%
PFRON

s%

Udział własny
Nazwa przedmiotu
dofinansowania

8.000 42rBudowa pochylniwraz
z dojściem do budynku

8.42L

8.42r 8.000 42L

Platforma schodowa;
Winda;
Podnośnik;
lnne urządzenia do transportu
pionowego

3.000 2.850 150Roboty polegające na likwidacji
progów oraz likwidacji
zróżnicowania poziomu podłogi

L002.000 1.900Przystosowanie drzwi
4.000 ŻLLDostosowanie łazienki do

potrzeb osoby
niepełnosprawnej

4.zLL

7.600 400

Zamiana lokalu mieszkalnego na

lokal mieszkalny bez barier w
przypadku gdy likwidacja barier
w dotychczasowym lokalu jest
niemożliwa ze względów
technicznych lub koszt likwidacji

8.000
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barier byłyby wyższe niż koszty
zamiany lokalu

nikowaniu

Pozostałe sprzęty do 95% wartości.

Nazwa przedmiotu
dofinansowania

roo% 9s%
PFRON

5%

Udział własnv
Zestaw komputerowy;
Laptop

1.600 L.520 80

Dyktafon 200 190 10
Radiomagnetofon 400 380 20
Program logopedyczny 800 760 40
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr 429/2o2l
Zarządu Powiatu Choj nickiego
z dnia 14 stycznla 202L r.

REGULAM!N

rozpatrywania wniosków i wysokości dofi nansowa nia przyznawa nego ze środ ków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

Sr

Przy rozpatrywaniu wniosków mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu,
które mogą być finansowane ze środków PFRoN (t. j. Dz. U. z 2oL5 r. poz.9Ż6 ze zm.|

9z
Sprzęt rehabilitacyjny

Ze środków PFRON może być dofinansowany sprzęt rehabilitacyjny. Przez sprzęt
rehabilitacyjny należy rozumieć sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych
mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej
możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

5g
Adresaci

o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne
(w tym małoletnie), które spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają orzeczenie, o którym mowa w art. 1 pkt 1-3 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia

L997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t. j. Oz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.);

2) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu

wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego, potwierdzona aktualnym, ważnym L miesiąc

od daty wystawienia, zaświadczeniem leka rski m;

3) nie przekraczają następującego kryterium dochodowego:

t) 50% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka wspólnego gospodarstwa

domowego,

2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych;

4) nie posiadają zaległości wobec PFRON i Starosty.

5) w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie byty stroną umowy zawartej ze Starostą

i rozwiązanej z ich przyczyn.
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9ł
Katalog sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęty zakup nowego sprzętu

rehabilitacyjnego, zawartego w katalogu, który obejmuje:

1) piłki rehabilitacyjne,

2) piłki do masażu,

3) wałki rehabilitacyjne,

4) rotory do ćwiczeń,

5) rowery rehabilitacyjne stacjonarne,

6) orbitreki,

7) steppery,

8) drabinki gimnastyczne,

9) materace gimnastyczne,

10) wanny do hydromasażu.

$s

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków PFRON mogą

być objęte zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, nie wymienione w katalogu, umożliwiające

prowadzen ie zajęć rehabilitacyj nych.

9s
Wysokość dofinansowania

1. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 80% wartości realizowanego

zadania z tym, Że nie może przekroczyć kwoty pięciokrotnego przeciętnego

wynagrodzenia.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania, poprzez złoŻenie oświadczenia,

udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 2oo/o wartości

rea lizowanego zadania.

3. Szczegółowe maksymalne stawki dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu

rehabilitacyjnego w roku 2020 zostaĘ ujęte w Załączniku do niniejszego Regulaminu.

4. Maksymalną wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego ustala się według

średnich cen rynkowych.

E7
Tryb postępowania

L. Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia W sprzęt rehabilitacyjny składa się
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, warunkiem jest miejsce

zamieszkania wnioskodawcy na terenie powiatu chojnickiego.

2. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złoŻyć przedstawiciel ustawowy,

opiekun prawny ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik ustanowiony

notarialnie.

3. Wnioski przyjmowane są W ciągu. całego roku kalendarzowego.

)



9s
Zasady rozpatrywa nia wniosków

L. Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny są rozpatrywane
i realizowane według kolejności wpływu.

2. Rozpatrywaniem i opiniowaniem wniosków zajmuje się Zespół ds. rozpatrywania
wniosków osób niepełnosprawnych o udzielenie dofinansowania na sprzęt
rehabilitacyjny, na sport, kulturę, rekreację i turystykę oraz likwidację barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, powoływany odrębną uchwałą
Zarządu Powiatu.

3. Rozpatrując wnioski bierze się pod uwagę:

1') wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania w bieżącym roku;

2) całkowity koszt zadania;

3) stopień i rodzaj niepełnosprawności;
4) sytuację zawodową;

5) prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną;

6) średni dochód na członka rodziny;

7) pobieranie nauki w szkolnictwie publicznym, specjalnym lub nauczanie indywidualne
(dotyczy wniosków składanych na dzieci);

8) wcześniejsze korzystanie przez wnioskodawcę ze środków PFRON na dofinansowanie
sprzętu rehabilitacyjnego lub inne cele ustawowe.

9g

Szczegółowe zasady przekazywania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystanych
dofinansowań określają indywidualne umowy zawarte pomiędzy Starostą Chojnickim
a wnioskodawcą.
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Załącznik

do Regulaminu rozpatrywania wniosków i wysokości dofinansowania
przyznawanego ze środków PFRoN do zadań z zakresu zaopatrzenia

W sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.

Stawki dofinansowania PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na rok 2021

h

20%
Udział własny

Nazwa przedmiotu
dofinansowania

L00% 80%
PFRON

800 200rower rehabilitacyjny 1.000
L.200 960 240orbitrek
1.500 1.200 300bieżnia

800Wanna do hydromasażu 4.000 3.200
100materac gimnastyczny s00 400
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Załącznik nr 4
do UchwaĘ nr 429|2021'
Zarządu Powiatu Choj n ickiego
z dnia 14 stycznia 2O21. r,

REGULAMIN

rozpatrywania wniosków i przyznawania osobie niepelnosprawnej dofinansowania
ze środków Pa ństwowego Funduszu Rehabi Iitacji osób Niepełnosprawnych do

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9r

Przy rozpatrywaniu wniosków mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań
powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t' j. oz. U. z 2oL5 r. poz.926 ze

zm.).

9z
Warunki uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów

ortopedycznych i środków pomocniczych

o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, mogą

ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:
1) posiadają orzeczenie, o którym mowa w art. 1 pkt' l-3 lub art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia

t997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t. j. Oz. U.22020 r. poz. 426zezm.),

2) nie przekraczają następującego kryterium dochodowego:
a) 50o/o przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka wspólnego gospodarstwa

domowego,

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych.

5g
Forma realizacji

Warunkiem dofinansowania jest zakupienie przedmiotu przy udziale Narodowego Funduszu

Zdrowia. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze osoba niepełnosprawna może uzyskać w kwocie nie wyższej niż kwota

dofinansowania z NFZ.

9ą
Wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Dofinansowa niu pod legają:

L) protezy kończyn,

2) protezy oka,

3) wózki inwalidzkie,



4) laski i kule,

5) balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie,

6) obuwie ońopedyczne,

7) wózki do raczkowania,

8) foteliki do siedzenia,

9) szkła okularowe,

10)aparaty słuchowe,

11)cewniki, worki do zbiórki moczu,

12) pieluchomajtki i/lub zamienniki,

13) protezy piersi,

1-4)peruki,

15) pasy przepuklinowe,

16) poduszki i materace przeciwodleżynowe, itp.

Ss
Tryb postępowanla

].. Wnioski o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków

pomocniczych składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach,

warunkiem jest miejsce zamieszkania wnioskodawcy na terenie powiatu chojnickiego.

2. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złoŻyć przedstawiciel ustawowy,

opiekun prawny ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik ustanowiony

notarialnie.

3. Wnioski przyjmowane są W ciągu całego roku kalendarzowego.

9s
Zasady rozpatrywania wniosków

1. Wnioski o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków

pomocniczych są rozpatrywane i realizowane Wg kolejności wpływu, do momentu

Wyczerpania środków.

2. Pierwszeństwo jednak mają dzieci i osoby niepełnosprawne od dzieciństwa w wieku t8-2s
lat.

3. W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych PFRoN na dofinansowanie

wszystkich wniosków, w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób z najniższym

dochodem na członka rodziny o dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek i/lub

zamienników, cewników, worków do zbiórki moczu, materacy przeciwodleżynowych,

p rotez piersi, o buwia orto pedyczn ego, go rsetów korekcyj nych.

4. Dofinansowaniem objęte są faktury wystawione w danym roku kalendarzowym, w którym

składany jest wniosek.



Zalącznik nr 5
do Uchwały nr 429/202l
Zarządu Powi atu Choj n icki ego
z dnia 14 stycznia 202Lr.

REGULAMIN

rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacjiosób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu

organizacji sportu, kultury, rekreacji iturystyki dla osób niepełnosprawnych

5r

Przy rozpatrywaniu wniosków mają zastosowanie przepisy: Ustawa z dnia 27 sierpnia L997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 426 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 czerwca 2o02 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków PFRoN (t. j. oz. U. z 2ot5 r. poz. 926 ze zm.).

5z
Adresaci

o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, mogą ubiegać się osoby
prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełniają
łączn ie następujące warun ki :

1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat

przed dniem złożenia wniosku,
2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych

warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źrodeł na

sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków
Funduszu.

Sg

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się

o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat
przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem lub Starostą i rozwiązanej

z przYczYn leżących po stronie tego podmiotu.

5ą

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed

przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków

Funduszu.

I



5s
Wysokość dofi nansowania

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji iturystyki ze środków PFRON

wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Ss
Tryb postępowania

L Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków Funduszu

następuje na pisemny wniosek złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w

Chojnicach, właściwym dla siedziby wnioskodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

2. Wniosek składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

9t
Zasady rozpatrywania wniosków

L. Wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków

Funduszu są rozpatrywane i realizowane po otrzymaniu planu finansowego na dany rok.

2. Rozpatrywaniem i opiniowaniem wniosków zajmuje się Zespół ds. rozpatrywania

wniosków osób niepełnosprawnych o udzielenie dofinansowania na sprzęt

rehabilitacyjny, na sport, kulturę, rekreację i turystykę oraz likwidację barier

a rchitekton icznych,

w komunikowaniu się itechnicznych, powoływany odrębną uchwałą Zarządu Powiatu.

3. Rozpatrując wnioski bierze się pod uwagę:

1) wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania w bieżącym roku,

Ż) wcześniejsze korzystanie przez wnioskodawcę ze środków PFRON na dofinansowanie

organizacji sportu, kultury, rekreacji iturystyki lub inne cele ustawowe,

3) rodzaj imprezy,

4') całkowity koszt zadania,

5) liczbę osób niepełnosprawnych, które korzystają z dofinansowania w stosunku do

liczby uczestni ków ogółem,

6) liczbę dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która korzysta z dofinansowania.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca informowany jest

o wysokości przyznanego dofinansowania i zobowiązuje się do poinformowania

o przyjęciu dofinansowania lub odmowie przyjęcia dofinansowania.

5. W przypadku przyjęcia dofinansowania niższego niż wnioskowane, dopuszcza się złożenie

korekty kalkulacji poszczególnych kosztów przedsięwzięcia.

9s

Szczegółowe zasady przekazywania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystanych

dofinansowań określają indywidualne umowy zawańe pomiędzy Starostą Chojnickim

a wnioskodawcą.
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