ZARZĄDZENIE NR 4/2022
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmiany załącznika nr 3 do zarządzenie Nr 3/ 2022
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu kościańskiego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 do likwidacji barier architektonicznych i technicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się, do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zarządza się, co następuje :

§ 1. W załączniku nr 3 do zarządzeniu Nr 3/ 2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu kościańskiego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 do likwidacji barier architektonicznych i technicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się, do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, § 2. ust. 1 kropka pierwsza otrzymuje brzmienie: " • osoby niepełnosprawne do 18 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz osoby między 18 -24 rokiem życia uczące się i nie pracujące "

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
/-/Agnieszka Marszewska









Zarządzenie Nr 3/ 2022
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu kościańskiego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 do likwidacji barier architektonicznych i technicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się, do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 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) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.), § 6 ust. 5 pkt 21 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przyjętego Uchwałą Nr 110/486/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. co następuje:

§1
	Ustala się zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych i technicznych, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
	Ustala się zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
	Ustala się zasady dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
	Ustala się zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
	Ustala się zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.


§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr  3/2022
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościanie z dnia 15.03.2022 r.

Zasady dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych,
i technicznych.

§1
	Przyznanie dofinansowania na likwidację barier i jego wysokość uzależnione jest od posiadanych środków przeznaczonych na ten cel.

Przyznanie dofinansowania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Starostą Kościańskim.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż do wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych 00/100). 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do kwoty 20 000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych 00/100).
	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.
	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 o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
	Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wielkość limitu środków finansowych PFRON jakim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie dysponuje na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych wynosi 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), natomiast na dofinansowanie do likwidacji barier technicznych wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).  

§2
O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się:
	na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, 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,
	na likwidację barier technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.


§3
Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: 
	całkowity koszt zadania,
	stopień i rodzaj niepełnosprawności,
	warunki mieszkaniowe,
	sytuację zawodową,
	uczęszczanie do szkoły, w tym wyższej,
	prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną,

deklarowany udział własny co najmniej 5% wartości zadania,
	możliwość dofinansowania przez inny podmiot m.in. spółdzielnię mieszkaniową, administrację mieszkaniową, ośrodek pomocy społecznej.

§ 4
	Zakres rzeczowy i finansowy budowy lub robót budowlanych określa imienny kosztorys.

Do obowiązków Wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego - w koniecznych przypadkach.
Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w uznanym kosztorysie, a także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym technicznobudowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie prac objętych dofinansowaniem.
Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia PCPR w formie pisemnej pod rygorem nieważności o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.
	Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

§ 5
W sprawach nie określonych w niniejszych zasadach mają zastosowanie obowiązujące przepisy, tj.:
	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.), 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926).


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr  3/2022
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościanie z dnia 15.03.2022 r.

Zasady dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się.

§ 1
	Przyznanie dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się i jego wysokość uzależnione jest od posiadanych środków, przeznaczonych na ten cel.
	Przyznanie dofinansowania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Starostą Kościańskim.
	Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
	Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu.
	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 o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
	Wielkość limitu środków finansowych PFRON jakim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie dysponuje na dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).  


§ 2
O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 

§ 3
Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę: 
	całkowity koszt zadania,
	stopień i rodzaj niepełnosprawności,
	sytuację zawodową,
	uczęszczanie do szkoły, w tym wyższej,
	prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną,
	deklarowany udział własny co najmniej 5% wartości zadania,
	wcześniejsze korzystanie przez wnioskodawcę z dofinansowania na likwidację barier.


§ 4
W sprawach nie określonych w niniejszych zasadach mają zastosowanie obowiązujące
przepisy, tj.:
	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn.zm.),
	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926).



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr  3/2022
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościanie z dnia 15.03.2022 r.


Zasady dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

§ 1
	Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

	została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
	w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON;
	weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim  ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
	wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
	będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
	nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
	złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
	w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

	Wielkość limitu środków finansowych PFRON jakim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie dysponuje na dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych wynosi 
300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).



§ 2
	W przypadku dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2022 r., w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski złożone przez:

	osoby niepełnosprawne do 18 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
	osoby powyżej 18 roku życia posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wcześniej nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

	Dofinansowanie dla opiekuna przysługuje dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności (jeżeli lekarz uzasadni konieczność pobytu opiekuna).


§ 3
W sprawach nie określonych w niniejszych zasadach mają zastosowanie obowiązujące przepisy, tj.:
	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.),
	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.).



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr  3/2022
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościanie z dnia 15.03.2022 r.


Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

§ 1
	O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

	osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

	50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
	65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej i zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

	jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

	Wielkość limitu środków finansowych PFRON jakim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie dysponuje na dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), natomiast do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi 
418 719,00 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 00/100).


§ 2
O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a i b. 

§ 3
Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, właściwego dla :
	miejsca zamieszkania – w przypadku osoby niepełnosprawnej,

siedziby albo miejsca prowadzenia działalności – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

§ 4
	Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w 

	sprzęt rehabilitacyjny wynosi w roku 2022 do 60% kosztów sprzętu

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
	do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
	W przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie – w 2022 r. ustala się, że:
	maksymalne dofinansowanie do aparatu słuchowego dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem pełnoletnich osób uczących się i dzieci, wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),

maksymalne dofinansowanie do pieluchomajtek lub zamienników wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) miesięcznie. 

§ 5
	Podstawę dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego stanowi umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Starostą Kościańskim.
	Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
	Wnioskodawca starający się o dofinansowanie ze środków PFRON ponosi pełną odpowiedzialność za działania wybranego przez siebie sprzedawcy urządzenia.
	Przekazanie dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego następuje po podpisaniu umowy i dostarczeniu przez wnioskodawcę:

	faktury wystawionej na wnioskodawcę, 
	w przypadku dziecka niepełnosprawnego faktura wystawiona na opiekuna prawnego z dopiskiem dla dziecka (imię i nazwisko),przez sprzedawcę/ dostawcę sprzętu,
	dowodu uiszczenia udziału własnego zgodnie z umową, przelewem na wskazany rachunek bankowy.

	Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem oraz podpisaną umową.
	W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatków od towarów i usług w przypadku płatników VAT.


§ 6
	Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków Funduszu na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga formy umowy. 

Do rozliczenia dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wymagana jest:
	faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
	kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji. 

	Dofinansowaniem do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów, mogą być objęte faktury roku bieżącego oraz z lat poprzednich. 
	W przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze kwota dofinansowania przyznawana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie może być wyższa niż różnica całkowitego kosztu zakupu i kwoty dofinansowania przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
	Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
	Wnioskodawca starający się o dofinansowanie ze środków PFRON ponosi pełną odpowiedzialność za działanie wybranego przez siebie przedmiotu bądź środka. 
	Katalog przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych określają odrębne przepisy tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 r. poz. 704).


§ 7
W kwestiach nie określonych w niniejszych zasadach mają zastosowanie obowiązujące przepisy, tj.:
	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.),
	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 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).

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr  3/2022
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościanie z dnia 15.03.2022 r.


Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

§ 1
	O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

	prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
	udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
	udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

	Dofinansowanie ze środków PFRON 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 o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
	Wielkość limitu środków finansowych PFRON jakim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie dysponuje na dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100.

 
§ 2
	Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż:

	2 000,00 zł (słownie: dwa tysiąc złotych 00/100) w przypadku jednodniowego przedsięwzięcia,
	2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) w przypadku dwudniowego przedsięwzięcia,
	3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w przypadku, gdy przedsięwzięcie trwa powyżej dwóch dni.

	Podstawę dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych stanowi umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Starostą Kościańskim.
	Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.


§ 3
W kwestiach nie określonych w niniejszych zasadach mają zastosowanie obowiązujące przepisy, tj.:
	ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573),
	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 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).


