
            
      Zarządzenie   Nr 07/2015 

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie 

                            z dnia 16 marca 2015 roku 

 

w sprawie :  wysokości  dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  osób niepełnosprawnych 

w 2015 roku 

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia 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 (Tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r.   poz. 1190 z póź. zm.) 

                                  zarządzam co następuje: 

§ 1 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych 

w 2015 roku wynosi, w przypadku osób które: 

 

I. nigdy nie korzystały z  dofinansowania w ramach przedmiotowego zadania: 

 

1. w  przypadku dzieci do 16 roku życia oraz młodzieży uczącej się i nie pracującej 

w wieku 16 – 24 lat - 80 % całkowitego kosztu tego sprzętu, nie więcej jednak niż  wysokość 

trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia  

2. w przypadku pozostałych osób: 

1) 80 % całkowitego kosztu tego sprzętu, nie więcej jednak niż  wysokość trzykrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia, gdy przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów 

o świadczeniach rodzinnych na jednego członka rodziny obliczonego za kwartał poprzedzający 

miesiąc złożenia wniosku  nie przekracza   50% wysokości obowiązującego w danym kwartale 

kryterium dochodowego  

2) 60 % całkowitego kosztu tego sprzętu, nie więcej jednak niż  wysokość dwukrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia, gdy przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów 

o świadczeniach rodzinnych na jednego członka rodziny obliczonego za kwartał poprzedzający 

miesiąc złożenia wniosku   przekracza   50% wysokości obowiązującego w danym kwartale 

kryterium dochodowego  

 

II. ubiegają się o  dofinansowanie, w ramach przedmiotowego zadania,  po raz kolejny: 

 

1) 50 % całkowitego kosztu tego sprzętu, nie więcej jednak niż  wysokość dwukrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia, gdy przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów 

o świadczeniach rodzinnych na jednego członka rodziny obliczonego za kwartał poprzedzający 

miesiąc złożenia wniosku  nie przekracza   50% wysokości obowiązującego w danym kwartale 

kryterium dochodowego  



2) 40 % całkowitego kosztu tego sprzętu, nie więcej jednak niż  wysokość dwukrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia, gdy przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów 

o świadczeniach rodzinnych na jednego członka rodziny obliczonego za kwartał poprzedzający 

miesiąc złożenia wniosku   przekracza   50% wysokości obowiązującego w danym kwartale 

kryterium dochodowego  

 

§ 2 

W przypadku zagrożenia niedoborem środków na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

w trakcie wydatkowania ich w 2015 roku, przekazującemu te środki przysługuje prawo do zmiany zasad 

dofinansowania określonych w §  1. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

 
 


