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UCHWAŁA NR LVI/.../2023 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 23 marca 2023 r. 

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

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2023 roku 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. 
poz. 1526) w związku z Uchwałą NR 44/V/2022 z dnia 6 marca 2023 r. Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasad przyznawania pomocy ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej w 2023 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 2023 roku, stanowiące załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. W sytuacji zwiększonych 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 2023 będą weryfikowane na bieżąco. 

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr  LII/454/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 grudnia 2022 r. 
w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2023 roku. 

§ 5. 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 LVI/.../2023 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

z dnia 23 marca 2023 r. 

Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w 2023 roku 

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

1. W roku 2023 dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadające orzeczoną niepełnosprawność lub w wieku 
do 24 lat uczące się i niepracujące z orzeczonym znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
które nie korzystały z dofinasowania do turnusu rehabilitacyjnego w 2022 roku lub zrezygnowały ze względu 
na pandemię Covid-19 lub przyczyny losowe, mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym. Dofinansowanie przyznawane będzie w wysokości 100% należnej kwoty dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów, aż do wyczerpania środków finansowych  przeznaczonych  
na to zadanie. 

2. Dofinansowania do uczestnictwa dla dorosłych  osób niepełnosprawnych nie będą realizowane. 

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

1. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego przyznawane będzie dorosłym osobom niepełnosprawnym 
oraz niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, z kodem orzeczonej niepełnosprawności 
wnioskodawcy wskazującym na choroby neurologiczne (10-N) lub choroby narządu ruchu (05-R). 

2. Dofinasowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego refundowane będzie na podstawie: 

• zaświadczenia od lekarza specjalisty zgodnie z kodem orzeczonej niepełnosprawności wnioskodawcy 
(neurolog, neurochirurg, ortopeda lub lekarz rehabilitacji medycznej). Uzasadnienie zaświadczenia 
ma wskazywać, jakie efekty stosowania konkretnego sprzętu zakłada specjalista. 

3. Wysokość planowanego dofinasowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego to 80% kosztów brutto zakupu 
sprzętu, nie więcej  jednak niż 3.000.00 zł brutto. 

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane będzie osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń wniosków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 29 maja 2017 r.  w prawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1565, poz. 1691). 

5. Dofinasowanie do zakupu aparatów słuchowych przyznawane będzie w wysokości należnej kwoty 
zgodnej z przepisami ze środków Funduszu tylko osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, 
których orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ma określony kod choroby 03-L. 

6. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosku, aż do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na to zadanie. Od 2024 roku dofinansowanie w przedmiotowym zadaniu 
obejmować będzie wyłącznie zakup zrealizowany  w danym roku kalendarzowym. 

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

1. Zadanie dofinasowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu i technicznych 
w roku 2023 jest zaplanowane do realizacji dla dzieci niepełnosprawnych oraz  osób niepełnosprawnych  ze 
znacznym lub umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności. 

2. Zadanie dofinasowania likwidacji barier w komunikowaniu dofinansowane będzie wyłącznie dla dzieci 
od 6 roku życia, objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, młodzieży do 18 roku życia 
oraz osób dorosłych w wieku od ukończenia 18 roku życia do 24 roku życia, uczących się, które nie kwalifikują 
się z powodu przyczyn niepełnosprawności do dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego w ramach  
Programu „Aktywny Samorząd” 2023 r. 
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3. Zadanie dofinasowania likwidacji barier w komunikowaniu się przyznawane będzie w oparciu 
o zaświadczenie lekarza specjalisty zgodnie z kodem orzeczonej niepełnosprawności, szczegółowo 
uzasadniającym konieczność korzystania z konkretnego sprzętu elektronicznego. 

4. Zadanie dofinasowania likwidacji barier w komunikowaniu się bejmować będzie zakup sprzętu 
elektronicznego do 95% wartości sprzętu jednak nie więcej niż 3.000,00 zł brutto, pod warunkiem, że w ciągu  
trzech lat przed złożeniem przedmiotowego wniosku nie uzyskano odpowiednio  na ten cel dofinansowania 
ze środków Funduszu. 

5. Zadanie dofinasowania likwidacji barier technicznych realizowane będzie do 95% wartości 
przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 20.000,00 zł brutto, pod warunkiem, że w ciągu  trzech lat przed 
złożeniem przedmiotowego wniosku nie uzyskano odpowiednio na ten cel dofinansowania ze środków 
Funduszu. 

6. Zadanie dofinasowania likwidacji barier architektonicznych dofinansowane  będzie  osobom, które mają 
trudności w poruszaniu się, wynikających z przyczyn neurologiczno-ruchowych niepełnosprawności lub 
zaświadczenia od lekarza szczegółowo opisującego trudności w samodzielnym, sprawnym poruszaniu się. 

7. Zadanie dofinasowania likwidacji barier architektonicznych realizowane  będzie do 95% wartości 
przedsięwzięcia, jednak  nie więcej niż  20.000,00 zł brutto. 

IV .  Zadanie dofinansowania sportu i kultury dla osób niepełnosprawnych. 

Zadanie dofinansowania sportu i kultury dla osób niepełnosprawnych jest planowane do realizacji w 2023 r. 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania jest zgodna ze złożonym wnioskiem 
w tym zakresie. 

V.   Zadanie dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. 

Zadanie dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika jest planowane 
do realizacji w 2023 roku. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 45EB6279-4A0A-4A2E-BFAE-C17B5E3D4904. Projekt Strona 2



 
Uzasadnienie 

Biorąc   pod  uwagę przewidywany zakres  zadań do realizacji  w 2023 r., szeroki wachlarz potrzeb 
zgłaszanych przez osoby  niepełnosprawne i ich opiekunów, fakt, iż liczna grupa wnioskodawców w 2022 r. 
otrzymała odmowy dofinansowania do zakupu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, mimo 
że dokonała ich zakupu w bieżącym roku kalendarzowym, Powiatowa  Społeczna  Rada  ds.  Osób 
Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim  opracowała aktualnie niniejsze zasady, w celu 
ustanowienia przejrzystych warunków, które umożliwią osobom  niepełnosprawnym uzyskanie wsparcia. 

Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Urszula Łużniak 
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