
Uchwała Nr 266/102/2022 
Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia 13 kwietnia 2022 

w sprawie określenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, usługi tłumacza 
języka migowego łub tłumacza przewodnika 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. 
Dz. U. 2022 r. poz. 528), art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. b, c, d, f ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 
2021 r. poz. 573 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 
dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 926. z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1  

1. Ustala się następujące dofinansowania zaopatrzenia w: 
1) Sprzęt rehabilitacyjny - do 40% kosztów takiego sprzętu, nie więcej jednak niż 

do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 
2) Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym 

na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 
b) do 75% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby 
niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest 
wyższa niż ustalony limit. 

2.Wnioski o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków. 

§2 
Dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz 
pobytu ich opiekunów, obniża się wysokość dofinansowania, nie więcej niż o 20% kwot, 
o których mowa w § 6 ust. 1. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 
listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694 
z późn.zm.) 



§3 
Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do następujących zadań: dofinansowanie 
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 
na podstawie odrębnych przepisów, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych, dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego 
lub tłumacza-przewodnika określa załącznik do niniejszej Uchwały. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kielcach. 

§ 4  

§ 5  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Tomasz Pleban 

Wicestarosta: 

Członkowie Zarządi 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 


