
w §prawie przyjęcia Zasad dofinansowania zadań dotyczących rehabilitacji spolecznej
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Nyskim.

Na podstawie art.35a ust.1 ustawy z dnia27 sierpnia I997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oruz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2020r., poz. 4ż6) Zarząd
Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Zasady dofinansowania zadań dotyczących rehabilitacji społecznej ze środków
Państwowego Funduszu Rehóilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Nyskim,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała Nr ż0l7IlI5 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 9 kwietnia 20I5r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Andrzej Kruczkiewicz

2. Damian Nowakowski

3. Joanna Burska

4. Adam Fujarczuk

5. Henryk Kamiński

§3

r
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Zasady dofinansowania zadań dotyczących rehabilitacji spolecznej ze środków
Państwowego X'unduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Nyskim

§1
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1) funduszu - oznaczato Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2) osobie niepełnosprawnej - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oruz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z2Oż0 r.,poz.426),
3)rozporządzeniu - oznaczato Rozporządzenie Ministra Pracy i PolĘki Społecznej z dnia25
częrwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane
ze środków Pństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z2015r.,
poz.926),
4) rozporządzeniu 1 - ozflacza to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 listopada2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn.

Zm.),
5) barierach- oznacza to bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne,
6) barierach architektonicznych - ozl:racza to wszelkie utrudnienia występujące w budyŃu i
w jego najb|iższej okolicy, które zę względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub
warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom
niepełnosprawnym,
7) barierach w komunikowaniu się - oznacza to ograniczenia uniemożIiwiające lub
utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie
informacji,
8) barierach technicznych - oznacza to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie

niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego adekwatnie do wieku i
możliwości wynikających z niepełnosprawności. Likwidacja tej bariery powinna powodować
sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej

fuŃcjonowanie,
9) turnusie- oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji poŁączonej z elementami

wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie
umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie
kontaktów społecznych, rca|izację i rozwijanie zainteresowń, a także przez udział w innych
zĄ ęciach pr zewidzianych pro gramem turnusu,
10) przedmiotach ortopedycznych - oznaczato sprzęty niezbędne osobie niepełnosprawnej w
przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego,
11) środki pomocnicze - ozrlacza to środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądŹ

umożliwiaj ą funkcj onowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym,
12) sprzęcie rehabilitacyjnym ozrracza to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęÓ

rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby

niepełnosprawnej możliwie najwyższy poziom jej funkcjonowania, jakości życia i integracji
społecznej,
13) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne Wnagrodzenie w
gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po

ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego w formie komunikatu w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski", na podstawie art.20 pkt

2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. z2020r.,poz.53 ze zm),



14) Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych - oznacza to organ
opiniodawczo- doradczy tworzony przy Starostach, zgodnie z art. 44b ustawy z dńa
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z2020 r.,poz.426),
15) zespole problemowym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych-
oznacza to zespół powołany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska rady w określonych
sprawach,
16) Centrum - oznaczato Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie.

§2
Ze środków Funduszu mogą byó finansowane w części lub całości następującerodzaje zadń:
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusaeh rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
ptzyznawane osobom niepełnosprawrym na podstawie odrębnych przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w zwiryku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- rehabilitacji dzieci i rŃodzieży,
- usług tłumacza języka migowego lub tłtsrtacza-przewodnika,
- zmiany samodzielnego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia
ż4 częrwla 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 20I9t., poz.737 ze zm), dotychczas
zajmowanego przez osobę niepełnosprawną, w sytuacji braku możliwości zastosowania
w tym lokalu racjonalnych usprawnień, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 20l9r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, odpowiednich do rodzaju
niepełnosprawności lub j eżeli ich zastosowanie byłoby nieracj onalne ekonom icznie;
- dofinansowanie kosźów tworzenia i dzińaniawarsztatów terapii zajęciowej.

§3
1. O dofinansowanie likwidacji barier ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby
niepełnosprawne, jeżeli ta likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie
niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z
otoczenięm, ztym że:
1) na likwidację barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli
są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo
posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
2) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych- osoby niepełnosprawne, jeżeli
jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone
zaświadczeniem l ekarskim.
2. Osoba niepełnosprawna może ńożyó wniosek o dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych do Centrum w każdym czasie.
3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Dyrektor Centrum występuje zgodnle z
rozporządzenięm do osoby niepełnosprawnej o jego uzupełnienię lub ńożertie dodatkolvych
dokumentów w przypadku, gdy ńożone dokumenty nie w pełni potwierdzają koniecznośó
dofinansowania likwidacj i określonej bariery.
4. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji w danym roku budżetowym oraz o wysokości
dofinansowania decyduje Dyrektor Centrum w ramach środków określonych uchwałą Rady
Powiatu Nyskiego w sprawie określenia zńń, na które przeznacza się środki Funduszu w
danym roku, po zaopiniowaniu przez zespół problemowy Powiatowej Społecznej Rady do
spraw Osób Niepełnosprawnych.



5. Kużdy wniosek jest rozpatrywany z uwzględnieniem indywidualnych uwaruŃowń
psychofizycznych osób niepełnosprawnych, które będą korzystńy ze sprzętu czy usług, z
uwzględnieniem ich potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz faktycznych

mozliwości osiągnięcia celów zadń wymienionych w §2 przez osoby korzystające z
wnioskowanego sprzętu czy usługi.
6. Wysokośó dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych może wynosió do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż do wysokoŚci
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, z tym żę w kosztach przedsięwzięcia nie

uwzględnia się:
1) opłat zĘĄilu sporządzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do wydania pozwolenia na

r o zp o częcie przedsięw zięcia,
2) opłat z Ęfiłłu sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę do wydania zgody na

dopuszczenie do eksploatacji wządzefi jeżeLi koniecznośó takiej zgody wynika z odrębnych
przepisów,
3 ) opłat z tyilłu sporządzenia kosźorysów wstępnych i powykonawczych.
z. ÓtreSla się maksymalną wartośó dofinansowania dostosowania łaziętlki na kwotę do

8.000,00zł.
8. Likwidacja barier architektonicznych stanowi priorytet. W pierwszej kolejnoŚci

rozpatrywane i dofinansowane będą wnioski dotyczące likwidacji barier architektonicznych, a

następnie technicznych i w komunikowaniu się, przede wszystkim osób, które nie korzystały

wcześniej z dofinansowań w danych barierach.
9. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje

osobom niepełnosprawn}łn, które w ciągu ostatnich trzech lat od daty złożenia wniosku
uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu.
10. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o
dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzechlatprzed
ńożeniem wniosku, sĘoną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z
przy czyn leżącychpo stronie tego podmiotu.
11. oofin*sowanie nie może obejmowaó kosztów likwidacji barier poniesionych przed

zawarcięmumowy.
12. Podstawę dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i
technicznych ze środków Funduszu stanowi umowa zawattaprzez Starostę Nyskiego z osobą

niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym zgodnie z zasadami okreŚlonymi w

§ 14 rozporządzenia.
§4

1. Katalog rzeczory lxządzei, jakie mogą byó objęte w ramach dofinansowania lilrwidacji
barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w szczególności obejmuje, z zastrzeżeniem

ust. 2:

- zakup telefonu bezptzewodowego, komórkowego, telefonu ze wzmacniaczem lub

klawiaturą braj lowską do aparatu telefonicznego,
- zaką przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, słuchawek,
-zakup Śprzętu elektronicznego: komputerowego ( drŃarka, monitoą stacja dysków...) ,

laptopa, tableta itd.,
- zakup specj alistyc zrtęgo oprzyrządowania do sprzętu elektronicznego,
-zakup specj alistyc znego oprogramowania do sprzętu elektronicznego,
- zakip *uŚ"yr} do pisania pismem Braille'a, notatnika brajlowskiego, wl.pukłej grafiki dla

niewidomych,
- zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (Ęy, powiększalniki, lupy monitorowe,

Ę.),



- zakwradia, magnetofonu, radiomagnetofonu, dyktafonu, ksipki mówionej, czYakaitd.
- zŃup lxządzeń lektorskich (słuzących do odczytywania informacji ze skanera, płyt CD,
internetu lub innych źródeł,itd.) .
- zakupwządzeń i materiałów do sporządzanianapisów brajlowskich,
-zakup baterii do implantu ślimakowego,
- zakup innych ni ezbędnych ur ządzeh.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą
być objęte zakupy urządzeń (wru zmontńęm) z zal<tesu likwidacji barier w komunikowaniu
się nie wymienione w ust. 1, jeżeli koniecznośó likwidacji bariery w komunikowaniu się
wynika z rcdzaju i stopnia niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej i zostało to
potwierdzone odpońednim zaświadczeniem lekarskim.
3. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
oraz osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymac
dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się przede wszystkim ze względl na
dysfunkcję narządu słuchu, wzroku, ruchu ( poruszające się na wózku inwalidzkim,
posiadające upośledzenie sprawności kończyn dolnych lub kończyn gómych), choroby
neurologiczne, upośledzenie umysłowe lub choroby psychiczne, całościowe zaburzenia
rozwojowe.
4. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego.
1) określa się maksymalną wartośó dofinansowania do zakupu podstawowego stacjonarnego
sprzętu komputerowego, atŃże laptopa na kwotę do ż.000ń.
2) pottzeba zakupu komputera, w tym laptopa winna byó potwierdzona wystawionym przez
Iekarzaw języku polskim czytelnym zaświadczęniem. Do wniosku na|eży zŃączyć kosźorys
sprzętu, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oświadczenie o dochodach, a
także można dołączyć zaświadczenia o pobieranej nauce w przypadku osoby uczącej się lub
inne dokumenty i zaświadczęnia mogące pomóc w tozpatrzeniu wniosku ( opinia logopedy,
psychologa, pedagoga, otzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otzeQzenie o potrzebie
indywidualnego nauczania i inne).
3) w pierwszej kolejności dofinansowanie zostanie ptzyznane niepełnosprawnym dzieciom i
młodzieży uczącej się oraz osoborn niepełnosprawnym w wieku aktyrłmości zawodowej
wykorzystującym komputer do likwidacji barier w komunikowaniu się, a także osobom, które
wcześniej nie korzystńy z dofinansowń ze środków PFRON w ramach danych bafier. W
innych, odpowiednio uzasadnionych sytuacjach, decyzję podejmuje Dyrektor Centrum po
uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu problemowego Powiatowej Społecznej Rady do spraw
Osób Niepełnosprawnych.
4) osobie niepełnosprawnej, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej (dochód na
osobę w rodzinie poniżej krYerium uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej -
potwierdzone wywiadem środowiskowym przeprowadzonym ptzez pracownika socjalnego
PCPR lub właściwego ośrodka pomocy społecznej), ze środków Funduszu można
dofinansować zaktlp podstawowego sprzętu komputerowęgo, a tŃże laptopa na kwotę
wyższąniżż.000ń
5. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych określa maksymalną
kwotę dofinansowania różnego rodzaju wządzei (vłru z montńem) z zalłesu likwidacji
barier w komunikowaniu się.

§5
1. Katalog rzęczory lrządzen, materiałów, jakie mogą byó objęte w ramach dofinansowania
likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych ze znaciznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w szczegóIności obejmuj e, z zasttzeżeniem
ust. 2:
-zakup specjalistycznego sprzętu domowego ( sztućce, roboty kuchenne.. .)



-zakw budzików świetlnych i wibracyjnych,
- zakvp kuchni mikrofalowej, kuchni elektrycznej, kuchni gaz-elektrycznej,zmywark|
-zakup krzeseł toaletowych, wózków toaletowo-prysznicowych, wózków i taboretów
sedesowych oraz nasadek toaletowych, bio-bidetów,
- zakup podnośnika transportowo-kąpielowego lub innego wządzenia ułatwiającego osobie
niepełnosprawnej ptzemieszczańe w obrębie lokalu mieszkalnego,
-zakup krzesełka prysznicowego, podnośnika wannowego, Ieżaka kąpielowego lub innego
lrządzeniaułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie zwannly bądźprysznica ,
-zakup uchwytów ułatwiających korzystanie zurządzeń higieniczno - sanitarnych,
-zakup oporę czowania w miej sc u zamieszkania,
-zakup pralki automatycznej ( w tym obrajlowionej, przystosowanej poprzez naklejenie
naklej ek braj lowskich)
-zakup telefaxów, dzwonków do drzwi z sygna|izacją świetlną,
- zakup pod grzewac zy, o grzęw aczy w o dy, j unkersów, b oj lerów,
-zakup termometra, w&9 mówiących, brajlowskich, zpowiększonym polem odczylu,
- zaktlp ci śnieniomi er za mówiąc e go,
-zakup testera kolorów, baterii, akumulatorów,
-zaktlp szyn, ramp teleskopowych,
-zakup innych ni ezbędnych ur ządzeń.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą
być objęte zakupy urządzeń (wraz z montńem) z za\łesu likwidacji barier technicznych nie
wymienione w ust. 1, jeżdri koniecznośó likwidacji bariery technicznej wynika z rcdzaju i
stopnia niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej i zostało to potwierdzone odpowiednim
zaświadczęniem lekarskim.
3. Osoby niepełnospra\^/ne zę znaczrrym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
oraz osoby do 16 roku życia z otzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymaÓ
dofinansowanie do likwidacji barier technicznych przede wszystkim ze względu na
dysfunkcję narządu słuchu, wzroku, ruchu, choroby neurologiczne, upośledzenie umysłowe
lub choroby psychiczne.
4. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych określa maksymalną
kwotę dofinansowania różnego rodzaju vządzeń (wraz z motftńem) z zahłesu likwidacji
barier technicznych.

§6
!.Przy rozpaftywaniu wniosku osoby niepełnosprawnej bierze się pod uwagę: całkowity kosź
zadaria, stopień i rodzaj niepełnosprawności, liczbę osób niepełnosprawnych zamieszkńych
w danym lokalu, waruŃi mieszkaniowe, sytuację zawodową, uczęszczańe do szkoły w tym
vłyższej, prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z todziną, średni dochód na

członka rcdziny, deklarowany udział własny min. 5% wartości zadania, możliwośó
dofinansow ania przez sponsora (zakJń pracy, stowarzyszenia, fundacj e, otgaŃzacje, ośrodek
pomocy społecznej lub inne podmioty) orazwcześniejsze korzystanie przezwnioskodawcę ze

środków Funduszu na likwidację barier lub inne cele ustawowe.
2.W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski dzieci niepełnosprawnych oraz wnioski
dot. likwidacji barier architektonicznych a także wnioski, które nie zostały ztęalizowane ze
względu na brak środków finansowych w roku ubiegłym.

§7
l.Katalog rzeczow lltządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie
mogą byó objęte w ramach dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w
szczególności obej muj e :



1) dla osób zę znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
niepełnosprawnych ruchowo zkoniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim oraz osób
z dysfuŃcj ą naruądu ruchu:
- realizacja pochylni, podjazdów i dojścia do budynku mieszkalnego umożliwiających
samodzielne opuszczanie i powrót do miejsca zamieszkania;
- platformy schodowe, transportery schodowe, schodołazy, windy przyścienne, krzesełka
dźwigowe i inne urządzenia;
- ńaptacja i modernizacja mieszkania, w tym kuchni, wc i łazieŃi w celu samodzielnego
funkcjonowania:
a. dostosowanie łazieŃi i wc polega między innymi na zakupie niezbędnych materiałów
budowlanych i vtządzeń oraz zŃożęniu np.: podłogi antypoślizgowej, likwidacji progu i
zróznicowanych poziomów posadzki, dostosowaniu otworu drzwiowego do potrzeb
wnioskodawcy z montażem drzwi, stolarki okiennej z obniżona klamką, oporęczowania,
uchwytów, montżu kńiny prysznicowej z niskim brodzikiem ( do 15 cm wysokości) lub
wykonania natrysku ( np. z szyb, z kotarą) z odpływem liniowym, montażu siedziska,
armatury sanitarnej, okafelkowaniu ścian w miejscach dotyczących likwidacji barier
architektonicznych, i innych nieprzewidzianych wyżej ptac zwtęanych z likwidacjąbarier
architektonicznych,
- uchwyty i oporęczowanie ciągów komunikacyjnych w mieszkaniu, wc iłazienek,
- likwidacja progów i zróżnicowanych poziomów posadzek w pomieszczeniach,
- dostosowanie otworów drzwiowych do potrzeb wnioskodawcy zmontńem drzwi,
-dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez wnioskodawcę w
pomieszczeniach , gdzie przebywa osoba niepełnosprawna,
- posadzki antypoślizgowe,
_ przystosowanie mebli kuchennych i wyposńęnia kuchni w wządzenia do samodzielnej
obsługi, w tym niskie blaty z możliwością wjazd:u wózkiem pod blat, dostosowany
zlewozmywak Ę.
_ instalowarie gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby poruszającej
się na wózku inwalidzkim;
- montń automatycznych drzwi do garńu dla wnioskodawcy posiadającego prawo jazdy i
samochód;
_ wykonanie instalacji oruz zakup i monta:ż utządzeń do ogrzewania z własnym źródłem
ciepła na paliwo gazowę, olejowe lub energię elektryczną (ewentualnie inne samoobsługowe
urządzenia gtzewcze) w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej, osobom
niepełnosprawnym ruchowo samotnie mieszkającym lub w sytuacji gdy wspólnie
zamieszkuje więcej niZ jedna osoba niepełnosprawna z dysfuŃcjąnarząduruchu lub wzroku
(vłyłącznie o soby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tyli;'lłu wzroku) ;

2) dla osób ze znacznp lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją
narząduwzroku:
- dostosowanie łazienki i wc polega między innymi na zakupie niezbędnych materiałów
budowlanych i urządzeń oraz zńożęniu np.: podłogi antypoślizgowej, likwidacji progów i
zróżnicowanych poziomów posadzki, oporęczowania, uchwytów, montazu kabiny
prysznicowej z niskim brodzikiem ( do 15 cm wysokości) lub wykonania natrysku ( np. z
szyb, zkotarą) z odpływem liniowym, montżu siedziska, armatury sanitarnej, okafelkowaniu
ścian w miejscach dotyczących likwidacji barier architektonicznych, i innych
nieprzewidzianychwyżęj prac zńązanych z likwidacją barier architektonicznych,
- likwidacja progów i zróżnicowanych poziomów posadzek w pomieszczeniach;
- posadzki antypoślizgowe;
- montaż oporęczowania i uchwytów;



- zastosowanie rozwiązańkolotystycznych i fakturowych w celu poprawienia orientacji w
otoczeniu;
- zmiana sposobu oświetlenia i doświetlania pomieszczeń;
- wykonanie instalacji oruz zakup i montż urządzeń do ogrzewania z własnym fuódłem
ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną ( ewentualnie inne samoobsługowe
wządzenia grzewcze) w lokalu lub w budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej,

vłyłącznie osobom niepełnosprawnym z dysfuŃcj ą narządu wzroku samotnie mieszkaj ącym
lub w sytuacji gdy wspólnie zamieszkuje więcej niż jedna osoba niepełnosptawna z
dysfuŃcją narząduruchu lub wzroku.
ż. Do obowipków osoby niepełnosprawnej należy uzyskanie uzgodnień lub zgody na

zamontowanie lub podłączenie wządzeń., opinii i pozwoleń wymaganych przepisami
szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
jeżeli taki nadzór jest wymagany zgodnie z obowiąztsjącymi w tym zakresie przepisami
prawa. Kosźy uzyskania pozwolenia, zapevlnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania
niezbędnych uzgodnień opinii pokrywa wnioskodawca.
3. Osoba niepełnosprawna ponosi pełną odpowiedzialność zawybór i działaniawykonawcy.
4. W szczęgólnych przypadkach, dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą byó objęte
zakupy innych urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakłęsu
likwidacji barier architektonicznych nie wymienione w §7, jeżeli konieczność likwidacji
bariery wynika zrcdzajl i stopnia niepełnosprawności osoby z dysfunkcj ąnarządu ruchu lub
wzroku i zostało to potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.
5. Prace rwiązane z likwidacją barier architektonicznych mogą byó przeprowadzone

maksymalnie w następujących pomieszczeniach: pomieszczenia sanitarno-higieniczne,
kuchnia, pokój osoby niepełnosprawnej oraz pomie szczenia je łączące.
6. Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo-wykończeniowym,
które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, lecz stanowią
o podniesieniu estetyki pomieszczeń.

§8
1. O dofinansowanie turnusu rehńilitacyjnego moze ubiegaó się osoba niepełnosprawna,
spełniaj ąca następuj ące waruŃi :

1) posiada skierowanie na turnus rehabilitacyjny wystawionę przęz lekarza pod opieką
którego się znajduje,
2) w roku w którym stara się o dofinansowanie nie otrzymała dofinansowania do turnusu
rehabilitacyjnego,
3) dokona wyboru ośrodka posiadającego aktualny wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego
ptzęz wojewodę,
4) dokona wyboru organizatota posiadającego aktualny wpis do rejestru organizatorów
turnusów, prowadzone go ptzęz wojewodę,
5) będzie uczestńczyław zajęciachprzewidzianych w programie tumusu, który wybrała,
6) nie będzie pełnió funkcji cńotlka kadry na wybranym turnusie,
7) nie będzie pełnió funkcji opiekuna innego uczestnika danego tumusu,
8) ńożyŁa oświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu
przepisów o świadczeniach rodzinnych, obliczony zakwartŃ poptzedzĄący miesiąc ńożenia
wniosku wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym (w razie
zaistńńej konieczności Centrum wzywa wnioskodawcę do ńożenia w wyznaczonym
terminie aktualnego oświadczenia o dochodzie),
9) w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, powinna
przedstawió podczas pierwszego badania lekarskiego na tumusie, zaświńczenia o aktualnym
stanie zdrowia,w szczegóIności o chorobie zasadniczĄ, uczuleniach i przyjmowanych lekach,



10) nie korzysta z dofinansowania do turnusu w części lub całości na podstawie przepisów o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub systemie

lbezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.
2. Warunki ubiegania się osób niepełnosprawnych o dofinansowanie pobytu opiekuna na

tumusie rehabilitacyj nym :

1) posiadanię orzeczęnia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
lub równowżnego,
2) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawnościw przypadku osób w wieku do 16 lat,

3) vły r ńne zalec eni e lekar za wr az z uzas adnieniem,
4) nĘełnienie fuŃcji cńoŃa kadry na tym turnusie przez opiekuna oraz opiekun nie
może byó osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,

5) w przypadku gdy opiekun jest osobą obcą, musi mieó Ńończone 18 lat,

6) w przypadku gdy opiekun jest członkiem rodziny zamieszkującymwspólnie, musi
mieó ukończone I6Iat.
3. Osoba niepełnosprawna możę ńożyó wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
do Centrum w kaZdym czasie przy gzym;

1) osoba niepełnosprawna składa wniosek w Centrum właściwym dla miejsca zamieszkania,
2) osoba niepełnosprawna bezdomna składa wniosek w Centrum właściwym dla miejsca
pobytu.
4. W przypadku ńożenia niekompletnego wniosku Dyrektor Centrum występuje zgodnie z
rozpoiządzeniem do osoby niepełnosprawnej o jego uzupełnienie lub złożenię dodatkowych
dokumentów w pfzypadku, gdy ńożone dokumenty nie w pełni potwierdzają koniecznoŚĆ

dofinansowania.
§9

1.Wysokośó dofinansowania ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
wynosi:
I)3O% przeciętnego wynagrodzęnia dla osoby niepełnosprawnej zę znacznym stopniem

niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do t6 roku życia oraz osoby

niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat tlczącej się i niepracującej, bez względu na stopień

niepełnosprawności,
2)27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności,
3)2s%przeciętnego wynagrodzeniadla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawnoŚci,
4)20% przeciętnego wynagrodzęnia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w za\<ładzie

pracy chronionej, niezalężnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności,
5)20% przeciętnego wynagrod zeniadla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
ż. Zmniejszenie wysokości dofinansowania:
1) w przypadku przehoczenia kryerium dochodowego kwotę dofinansowania należy
pomniejszyó o kwotę przek<roczonego dochodu, takiego pomniejszenia na\eży dokonaó

również w przypadku dofinansowania dla opiekuna.
3. Sytuacje uzasadniając ę przyznawanie dofinansowania w innej wysokości:
l)szczególnie trudna sytuacja życiowa ( materialna, zdrowotna, mieszkaniowa, rodzinna)

osoby niepełnosprawnej jest podstawą do podwyższenia dofinansowania dla tej osobY lub

dofinansowania pobytu jej opiekuna do wysokości 40Yo przeciętnego wynagrodzenia,
warunkiem podwyższenia dofinansowania pobytu opiekuna jest pozostawanie opiekuna we

wspólnym gospodarstwie domowym lub konieczność poniesienia kosztów pobytu opiekuna
przęz osobę niepełnosprawną
Żlrnu"rny niedobór środków w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania

uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach oraz pobytu ich opiekunów jest podstawą



do obniżenia dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20Yo kwot dofinansowania określonych
w rczporządzeniul .

4.W ruzię zaistniałej konieczności Centrum wzywa Wnioskodawcę do ńożęnia W
wznaczonym terminie aktualnego oświadczenia o dochodzie.
5. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji w danym roku budżetowym oraz o wysokości
dofinansowania decyduje Dyrektor Centrum w ramach środków określonych uchwałą Rady

Powiatu Nyskiego w sprawie okeślenia zadń na które przęzrLacza się środki Funduszu w
danym roku po zaopiniowaniu ptzez zespół problemowy Powiatowej Społecznej Rady do

spraw Osób Niepełnosprawnych.
§10

W rozpatrywaniu wniosków o dofi nansowanie turnusu rehabilitacyj nego :

1) bierze udziń pracownik socjalny lub inny specjalista do spraw społecznych, oceniający
sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętnoŚci

społecznych.
ż) należy braó pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej oraz
wpływ niepełnosprawności na możliwość rcalizacji przęz wnioskodawcę kontaktów
społecznych w codziennym funkcjonowaniu.
3) na\eży uwzględnió na korzyść wnioskodawcy fakt wcześniejszego niekorzystania z
dofinansowania lub niekorzystania z dofinansowania w roku ubiegłym.

§11
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do turnusu rehabilitaeyjnego mają:

1) osoby niepełnosprawne w wieku do 16lat,
2) osoby niepełnosprawne w wieku do 24 |at uczące się i niepracujące bez względu na stopień

niepełnosprawności,
3) Ósoby niepełnosprawne, które nigdy nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w
turnusie rehńilitacyj nym,
4) osoby niepełnosprawne, które nie korzystały w latach poprzednich , a następnie osoby
niepełnosprawne , które nie korzystały w roku ubiegłym,
5) osoby niepełnospra\ilne, które posiadają otzęczenię o zaliczeniu do znacznęgo i
umiarkowane go stopnia niepełno sprawno ści albo równow ńna
W przypadku, gdy kilka osób niepełnosprawnych spełni wymagane kryteria , brany będzie
pod uwagę stopnień niepełnosprawności i kolejnośó ńożeniawniosku, wysokość dochodu na

osobę w rodzinie.
§12

1. Wnioski dotyczące dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i Środków

pomocnicz y ch tozpatrywane będą według kolej no ści ich składania.
Z.Decyzjao dofinansowaniu zostanie podjęta po złożeniu wniosku w Centrum wraz z fakturą

określającą kwotę opłaconą w ramach ńezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziaŁu

własnego lub inny dokument potwierdzaj ący zakup, wraz z potwierdzoną za zgodnoŚÓ Z

oryginałem przez świadczeniodawcę reaIizującego zlecenie kopią zrealizowanego zlecenia na

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, orzeczeńem o

niepełnosprawności i oświadczeniem o dochodach. Wypłata dofinansowania nastąpi po

pozytywnym zaopiniowaniu przez zespół problemowy Powiatowej Społecznej Rady do

Spraw Osób Niepełnosprawnych.
3. osoba niepełnosprama może do wniosku dołączyó ofertę cenową wystawioną przez

zaftad realizulący zlecenie określającą cenę naby ciavtaz z wyodrębnioną kwotą opłacaną w
ramach lńezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oruzterminrealtzacji zlęcenia

od momentu przyjęcia go do redrizacji- do oferty należy dołączyć kopię zlecęnia
(potwierdzorr"gó przez NFZ) na zaopńtzenie w przedmioty ortopedyczne i Środki
pomocnicze.



§13
1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopńtzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą
ubiegaó się:
l)osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
a) przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczęniach rodzinnych ,

podzielony plzęzliczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony zakwartń
poprzedzĄący miesią c ńożenia wniosku, nie przekrac za kvłoty

o 50yo przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na osobę we wspólnym
gospodarstwie domowym,

o 65yo przeciętnego wynagrodzeniaw przypadku osoby samotnej.
b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych ptzy użyciu
tego sprzętu.
2)jeden raz w roku - osoby ftzyczne prowadzącę dziŃalność gospodarczą, osoby prawne i
jednostki orgańzacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalnośó
zwiryaną z rehńilitacją osób niepełnosprawnych ptzez okres co najmniej dwóch lat ptzed
dniem złożeniawniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanychz
innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze
środków Funduszu.

§14
1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopŃrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegaó się osoby
niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot, o których mowa
w §13 ust.l pkt 1 niniejszychzasad.

§15
1 . Wysokośó dofinansowania zaopatrzenia:
1) w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do
wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
2) w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
a) do I00% udziaŁu własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na
podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do I50% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a niniejszego ustępu, wyznaczonego
przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Wmaganego udziału własnego osoby
niepełnosprawnej w zakupie Ęch przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest Wższa niż
ustalony limit.
3) w przypadku osób przebywających w jednostkach organizaeyjnych pomocy społecznej
wysokość dofinansowania zaopattzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty , o której mowa w pkt 2litb niniejszego
ustępu, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej
przez jednostĘ organi zacyjną pomocy społecznej .

2. Dofinansowanie nie może obejmowaó kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
poniesionych przed ptzyznaniem środków finansowych i zawarcięm umowy o

dofinansowanie ze środków Funduszu.
3. Podstawę dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Funduszu stanowi
umowa zawafta przez Starostę Nyskiego z osobą niepełnosprawną 1ń jej przedstawicielem
ustawowym zgodnie zzasadami określonymi w § 14 ust 1 i 2rozporządzenia.

§16
1. Podstawowy katalog sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i podmiotów
1) Do sprzętu rehabilitacyjnego zalicza się w szczególności:



- Rower rehabilitacyjny stacjonarny,
- Rowery 3-kołowe,
- F)rgometr rehabilitacyjny (rower poziomy),
- Orbitrek/trenazet l crosstrainer,
-Bieżnia,
- Stepper,
- Sprzęt typu ATLAS,
- Wioślarz/ergometr/ergocoach,
- Rotory do ówiczeń kończyn dolnych i gómych,
- Materace do ówiczeń,
- I'iłki rehabilitacyj ne,
- Drabinki rehabilitacyj ne,
-ł,aweczki do ćwiczeń,
- Ksźałtki: wałki, połwałki, kliny,
- Worek rehabilitacyj ny (pufa rehabilitacyj na),

- Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni,
- Trenery dłoni (|eżyk-piłka rehabilitacyjna dłoni; siatka terapeńyczna; itp.),

- Suche baseny rehabilitacyjne z piłeczkami,
- lfor do nauki chodzenia zprzeszkodami (poręcze do nauki chodzenia),

-Łóżko rehabilitacyjne- w przypadku osob leżących (stan potwierdzony przęz|ekarzaw

zaświadczeniu lekarskim dołączonym do wniosku) z dysfunkcj ąnarządu ruchu oraz

c}rorobami neurologic znymi z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawnoŚci lub

or zęczeniem równow ńny m.
- Inny sprzęt, którego zakup wynika z indywidualnych, uzasadnionych potrzeb osobY

niepełnosprawnej.
§17

1. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

przedmiotów ortopedy czny ch i środków pomo cniczych :

jl powiatowa Śpołeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych może określió

rrraksymalną kwotę dofinansowaniaróżnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, a w przypadku

przedmiotów ortopedycznych i środkow pomocniczych procentowe progi dofinansowania

uzalężnione o d wy s oko ś c i do cho du przyp adaj ąc e go na człoŃa r o dziny,

ż) potrzeba zakupu sprzętu rehabilitacyjnego musi być wskazana przez lekarza wraz Z

potwierdzeniem, Żę zichodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowYch

przy użyciutego sprzętu oraz określenięm konkretnej nazry wnioskowanego sPrzętu,

i) 
-* 

p1rypudk,;. wnioskowania o dofinansowanie różnego rodzaju urządzei zesPÓł

problemorł.y Powiatowej Rady Społecznej do Spraw Osób Niepełnosprawnych ustala na

podstawie dostępnych materiałów i opinii, czy utządzenie spełnia fuŃcję sPrzętu

iehabilitacyjnego żn. czy służy do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub

wspomaga proces rehabilitacji, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację osobY

niepełnosprawnej oraz rodzaj i stopień jej niepełnosprawności ,
4) ustala się, zó do sprzętu rehabilitacyjnego nie można za|iczyc urządzen służących do

Ieczenia, diagnozowania lub zastępuj ących niesprawne organy.

§18
l.Wnioski dotyczące dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i Środków

pomocniczych- oraz sprzętu rehabilitacyjnego rozpatrywane będą według kolejnoŚci ich

składania.
ż. W razie zaistniałej konieczności Centrum wzywa Wnioskodawcę do ńożęnia w
]Vqiiznaczonym terminie aktualnego oświadczenia o dochodzie.



§19
1.Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą starać

się o dofinansowanie ze środków Funduszu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych, j ezeli:
l)prowadzą dziŃalnośónarzęcz osób niepełnosprawrrychprzezokres co najmniej 2latprzed
dniem ńożeniawniosku.
2)udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawrych warunków
technicznych i lokalowych do realizacji zadania.
3)udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokośó nieobjętej dofinansowaniem ze środków Fundusz.
2.Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada
roku poprz edzającego rcalizaĄę zadń.
3.Przez orgarizację kultury należy rozumieó działalnośó polegającą na wspieraniu i promocji
twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, dzińań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie
dziedzictwa kultury, organizowaniu spotkń integracyjnych. Organizacja sportu, rekreacji
sportowej jest formą aktywności człowieka, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił
psychofizycznych. Turystyka to zorganizowanie zbiorowych lub indywidualnych wyjazdów
poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające na cele Wajoznawcze
lub będące formą czynnego wypoczynku
4.Wysokośó dofinansowania organizaĄi sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych wynosi do 60% kosźów przedsięwzięcia.

§20
1. O dofinansowanie ze środków Funduszu usług tŁumacza języka migowego Lvb tłunacza
przewodnika mogą ubiegaó się osoby niepełnosprawne , gdy jest to uzasadnione potrzebami
wynikaj ącymi z niepełnosprawności.
2. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie ptzez wnioskodawcę w orzeczeniu
o niepełnosprawności Lub orueczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu 03-L lub 03-L
vffaz z symbolem 04-0 lub symboli równoważnych stosowanych we wcześniejszych
orzeczeniach. W przypadku orzeczenia, w któryn brak jest ząisu doĘczącego ptzyczyny
niepełnosprawności, schorzenia te winny byó potwierdzone zaświńczenięm lękatza
specjaliĘ wystawionym na druku stanowiącym załącznikdo wniosku.
3. Dofinansowanie nie może obejmowaó kosztów realizacji zadania poniesionych przed
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków
Frrnduszu.
4. Do wniosku należy doŁączyć:
1) kopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzęczenie do cęlów
rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu),
2) aktualne zaświadczenie lekarskie zawierĄące informację o todzaju niepełnosprawności,
jeżeli rodzĄ niepełnosprawności nie jest określony w orzęczeniu oraz wskazanię do
korzystania z usług tŁunacza języka migowego lub tŁlsrnaczaprzewodnika,
3) dokument potwierdzający wpis do Ęestru tlxnaczy prowadzony ptzezWojewodę,
4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo występowania w imieniu osoby
niepełnosprawnej (dotyczy opiekunów prawnych, pełnomocników lub kuratorów).
5. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przeztłumacza PJM, SJM i SKOGN w
organach administracji publicznej (przez organ administracji publicznej rozumie się
ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we
własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej,
organy jednostek samorządu terytorialnego) oraz w innych jednostkach, które na mocy



przepisów ustawy z dnia |9 sierpnia ż0l1r., o języku migowym i innych środkach

kornunikowania się ( Dz.U z 201.Ir., nt 209, poz. t243) są zobowiązane do zapewnienia

dostępu do ww. usfug.
5. Wysokośó dofinansowania usług tłlłrlacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

nie może byóvłyższaniz2Yoprzeciętnego wynagrodzenia zagodzinę jej Świadczenia.

6. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa.

§21
W przypadkach nie objętych niniejszymi zasadami decyzję podejmuje Dyrektor Centrum po

uzgodnieniu z zespołem problemowym Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób

Niepełnosprawnych.


