Zarządzenie Nr 357/2015
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 6 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad realizacji dofinansowań i refundacji
kosztów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną w mieście Ostrołęka
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a-e, pkt. 9a i 9b oraz art. 41 ust. 1-3 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 65/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie
określenia zasad realizacji dofinansowań i refundacji kosztów związanych z rehabilitacją
zawodową i społeczną w mieście Ostrołęka ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku zmienionym zarządzeniem Nr 110/2015 Prezydenta
Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., załączniki Nr 1, 2 i 3, otrzymują brzmienie
nadane załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie
internetowej Miasta Ostrołęki w Biuletynie Informacji Publicznej.
Prezydent Miasta
(-) Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia 357/15
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 6 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia
zasad realizacji dofinansowań i refundacji
kosztów związanych z rehabilitacją zawodową
i społeczną w mieście Ostrołęka ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2015 roku

SZCZEGÓŁOWY PLAN PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
Plan na 2015 rok – 607 315,00
Na rehabilitację zawodową - 25 000,00

1)
-

2)

przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej do
wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia – 25 000,00
Na rehabilitację społeczną

- 582 315,00

- na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych – 167 404,00
-

na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze – 292 911,00

-

na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 112 000,00,

-

na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
z zakresu rehabilitacji społecznej na organizowanie imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich
aktywność w tych dziedzinach – 10 000,00.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia 357/15
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 6 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia
zasad realizacji dofinansowań i refundacji
kosztów związanych z rehabilitacją zawodową
i społeczną w mieście Ostrołęka ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2015 roku

Zasady dofinansowania i refundacji kosztów związanych z rehabilitacją zawodową
i społeczną w 2015 roku
W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki środkami PFRON, w tym celowości,
racjonalności, efektywności i oszczędności oraz należytego wykorzystania zadań określonych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
oraz biorąc pod uwagę ograniczone środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2015 roku ustala się następujące zasady:
I. W zakresie rehabilitacji zawodowej:
1. Dofinansowanie pracodawcy wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych –
do 65% wartości stanowiska pracy nie więcej niż 15-krotne przeciętne wynagrodzenie1 –
art. 26e. Zabezpieczeniem umowy będzie poręczenie dwóch osób fizycznych – poręczenie
solidarne oraz poręczenie wekslowe (AWAL).
2. Jednorazowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej nie więcej niż
do 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, (art.12a). Należy udokumentować pomoc
udzieloną przez doradcę zawodowego PUP w zakresie wykształcenia, kwalifikacji
nabytych lub potrzeby przeszkolenia
w zakresie proponowanego rodzaju działalności.
Zabezpieczeniem umowy – zwrotu kwoty środków przeznaczonych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla
osób niepełnosprawnych będzie poręczenie dwóch osób fizycznych – poręczenie solidarne
oraz poręczenie wekslowe (AWAL).
Wnioski dotyczące wyżej wymienionych zadań winny być opiniowane przez Powiatową
Społeczną Radę d/s Osób Niepełnosprawnych.
II. W zakresie rehabilitacji społecznej:
1. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych:
Uczestnictwo osób niepełnoprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest jedną z form
aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej. Turnus rehabilitacyjny oznacza
1

- przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS – komunikat w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski", w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20, pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 748)

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, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach
przewidzianych programem turnusu.

Wnioski o dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach
rehabilitacyjnych będą rozpatrywane zgodnie z § 5 ust. 11 i 12 oraz § 6 ust. 3
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.),
które brzmią:
„§ 5. ust. 11. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień
i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość
realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu,
a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania
w roku poprzednim“.
„§ 5. ust. 12. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które
posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące
się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności“.
„§ 6. ust. 3. W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku
do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego
dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa w ust.1, albo przyjąć
zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa
lata“.
Jednocześnie trzeba wyjaśnić, że osobą dorosłą jest osoba pełnoletnia, czyli taka, która
ukończyła 18 lat. W przypadku osób w wieku 18-24 lata uczących się i niepracujących,
dla których przewidziane jest wyższe dofinansowanie, również należy stosować drugą z zasad
(czyli dofinansowania raz na dwa lata), niezależnie od preferencji dotyczącej podwyższonego
dofinansowania. Istotny jest bowiem wiek tych osób, a nie ich sytuacja zawodowa.
W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie do uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych będą rozpatrywane według
kolejności z uwzględnieniem daty złożenia wniosku, do wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych na ten cel, w następujący sposób:
a) pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne w wieku do
18 roku życia bez względu na fakt korzystania z dofinansowania w latach poprzednich,
b) w następnej kolejności dofinansowanie będzie przyznawane dorosłym osobom
niepełnosprawnym
zaliczonym
do
znacznego
i
umiarkowanego
stopnia
niepełnosprawności lub posiadające orzeczenia równoważne oraz ich opiekunom, którzy
nie korzystali z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w ubiegłym roku.
Dofinansowanie przysługuje co drugi rok.
c) w dalszej kolejności realizowane będą pozostałe wnioski z uwzględnieniem daty złożenia
wniosku oraz w zależności od posiadanych środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel.

2. Dofinansowanie w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się
Likwidacja barier architektonicznych i technicznych ma umożliwić lub w znacznym stopniu
ułatwić osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się, wykonywanie
podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.
Pracownicy MOPR z udziałem Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonają wizji w miejscu
zamieszkania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o likwidację barier w celu sprawdzenia
zasadności wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
się przyznawane będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) – od
01.01.2015 r. wysokość dofinansowania do w/w barier wynosi do 95% kosztów
przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego
wynagrodzenia.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe dofinansowanie do w/w barier będzie
przyznawane do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15krotnego przeciętnego wynagrodzenia, według kolejności wpływu wniosków, do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Ceny materiałów brutto podlegających dofinansowaniu
architektonicznych i technicznych stanowi - zał. Nr 3.

do

likwidacji

barier

W przypadku osoby niepełnosprawnej mieszkającej wspólnie z rodziną lub gdy mieszkanie
przekazała za opiekę, albo mieszkanie nie stanowi jej własności tylko w nim zamieszkuje,
proponowana będzie partycypacja w kosztach likwidacji barier osób wspólnie
zamieszkujących z wnioskodawcą albo będących właścicielem lokalu. Partycypacja będzie
dotyczyć pomieszczeń wspólnie użytkowanych takich jak: kuchnia, łazienka, przedpokój lub
pomieszczeń stanowiących własność osób drugich. Po zasięgnięciu opinii Powiatowej
Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych partycypacja w kosztach likwidacji barier
będzie proponowana w wysokości od 5% do 20% przedsięwzięcia, rozkładana na liczbę osób
wspólnie zamieszkałych albo na właściciela lokalu.
W przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się – dofinansowanie będzie
przysługiwało dla dzieci i młodzieży uczącej się w wieku 16-24 lata z dysfunkcją narządu
wzroku, słuchu i mowy oraz dla dorosłych osób niepełnosprawnych – ze znacznym stopniem
niepełnosprawności lub posiadających orzeczenie równoważne.
3. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.
O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby
niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich
niepełnosprawności oraz potrzebą rehabilitacji w warunkach domowych, przy wykorzystaniu
zalecanego sprzętu rehabilitacyjnego.
Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przyznawane będzie zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
PFRON (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) – od 01.01.2015 r. wysokość
dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego
sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Ze względu na ograniczone środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,
dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego będzie przyznawane dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej uczącej się w wieku do 24 lat oraz osób dorosłych
niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub posiadających
orzeczenie równoważne, według kolejności wpływu wniosków.
4. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
Ze względu na ograniczone środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej, obniżona zostanie wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych do 100 % sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału
własnego osób niepełnosprawnych w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena
zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Natomiast w przypadku dofinansowania do aparatów słuchowych dofinansowanie
będzie przysługiwało dla:
- dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 24 lat oraz dla dorosłych osób
niepełnosprawnych będących w zatrudnieniu – do 100 % sumy kwoty limitu NFZ oraz
wymaganego udziału własnego osób niepełnosprawnych w zakupie tego przedmiotu,
jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,
- pozostałych osób dorosłych niepełnosprawnych – do 50% limitu NFZ.
Wyżej wymienione zadanie będzie realizowane w kolejności wpływu wniosków do
wyczerpania środków finansowych na ten cel.
5. Dofinansowanie zadań zleconych
Dofinansowanie zadań zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z zakresu
rehabilitacji społecznej na organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
będzie przyznawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia
7 lutego 2008 roku w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 172) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON realizacji zadań z zakresu: likwidacji barier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
dla osób niepełnosprawnych opiniuje Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób
Niepełnosprawnych.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia 357/15
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 6 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia
zasad realizacji dofinansowań i refundacji
kosztów związanych z rehabilitacją zawodową
i społeczną w mieście Ostrołęka ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2015 roku

CENY BRUTTO NA SPRZĘT I MATERIAŁY BUDOWLANE DO LIKWIDACJI
BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I TECHNICZNYCH W 2015 R.
1.Kabina natryskowa – komplet 2 434,00 zł
w tym:
•
•
•
•
•
•

kabina natryskowa – 1 390,00 zł;
brodzik – 270,00 zł;
akcesoria do brodzika – 42,00 zł;
bateria natryskowa – 305,00 zł;
siedzisko do kabiny – 345,00 zł;
poręcz prysznicowa (z atestem) – 82,00 zł.

2. Umywalka –komplet 523,00 zł
w tym:
•
•
•
•

umywalka – 205,00 zł;
bateria umywalkowa z mieszaczem – 197,00 zł;
poręcz umywalkowa akrylowa (z atestem) – 82,00 zł;
akcesoria do umywalki – 39,00 zł.

3. Urządzenie kompakt wc z oporęczowaniem 480,00 zł
w tym:
• stojące – 298,00 zł;
• deska sedesowa – 100,00 zł;
• poręcz (z atestem) – 82,00 zł.
4. Drzwi skrzydłowe z ościeżnicą 601,00 zł
• skrzydło drzwiowe – 355,00 zł;
• ościeżnica – 246,00.
5. Glazura (1m2) - 54,00 zł.
6. Materiał antypoślizgowy
•

terakota – 49,00 zł;

•

gres – 46,00 zł.

