
UCHWAŁA NR XV/158/2019
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w 2020 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815), w związku  z uchwałą Nr 40/V/2019 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasad przyznawania 
pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
społecznej w 2020 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zasady realizacji zadań  finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2020, stanowiące załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. W sytuacji zmiany wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczonych na realizację zadań, zasady 
przyznawania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji społecznej w roku 2020 będą weryfikowane na bieżąco. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  Starostwa 
Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokołowski
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Załącznik do uchwały Nr XV/158/2019

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim w roku 2020.

I. Zadanie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych.

1. W roku 2020 dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadające orzeczoną niepełnosprawność, które w roku 
2019 nie korzystały z tej formy pomocy, mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym.

2. Osoby dorosłe posiadające orzeczony znaczny, bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, mogą 
ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

3. Przyznane dofinansowanie w wysokości 100 % należnej kwoty dla osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów.

4. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosku, aż do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na to zadanie.

II. Zadanie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze.

1. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w roku 2020 r. będzie realizowane dla dzieci 
i młodzieży do 18 roku życia, posiadających orzeczoną niepełnosprawność oraz dla osób dorosłych 
z orzeczonym znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Maksymalną wysokość 
dofinasowania przewiduje  się w kwocie 2.500,00 zł.

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane będzie osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia, zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów 
medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1267, poz.1899), z uwzględnieniem kolejności 
zgłoszeń wniosków, na podstawie faktur wystawionych w 2020 r.

3. Dofinasowanie do zakupu aparatów słuchowych przyznawane będzie w wysokości 50% należnej kwoty 
ze środków Funduszu tylko osobom, których orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
ma określony kod choroby 03-L.

4. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosku, aż do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na to zadanie.

III. Zadanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

1. Zadanie dofinasowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych dla dzieci, młodzieży 
do 18 roku życia i osób dorosłych, w roku 2020 - nie będzie realizowane.

2. Zadanie dofinasowania likwidacji barier w komunikowaniu się w 2020 r. dla dzieci, młodzieży 
do 18 roku życia i osób dorosłych - nie będzie realizowane.

IV. Dofinasowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

1. Zadania dofinasowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać się 
osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a także 
jeżeli realizacja tych usług umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie 
podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem – z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń.

2. Osoby ubiegające się o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika 
do przedmiotowego wniosku zobowiązane są dołączyć: kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał 
dokumentu do wglądu), aktualne zaświadczenie lekarza, pod którego opieką pozostają - potwierdzające 
chorobę słuchu, zaświadczenie ze szkoły (dotyczy osób uczących się).
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3. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być 
wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia  za godzinę jej świadczenia.

4. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosku, aż do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Wymagania, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków Funduszu, 
tryb postępowania i zasady dofinansowania określone zostały w:

1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 924, 1696);

2) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów 
rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694 z poźn. zm.);

3) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia 
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.)
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