
 

 

UCHWAŁA Nr 111/120/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 2 marca 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z 2021 r. poz. 1038, 1834), art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. a, c i d  ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 573 z 2021 r. poz. 1981) 

 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1.  Ustala się następujące zasady przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w 2022 r.: 

1) maksymalna wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze wynosi 80% sumy kwoty limitu ceny wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) ograniczenia, o którym mowa w pkt 1 nie stosuje się w przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku życia 

oraz osób do ukończenia 26 roku życia, jeżeli wiek do ukończenia 26 roku życia stanowi kryterium 

przyznawania zaopatrzenia określone w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie; 

3) maksymalne dofinansowanie do aparatów słuchowych i wkładek usznych przyznawane osobom 

niepełnosprawnym powyżej 26 roku życia wynosi: 

-  600 zł do aparatu słuchowego, 

-  50 zł do wkładki usznej; 

4) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu; 

5) wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

wynosi do 80% kosztów realizacji zadania; 

6) przyznanie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego dla tej samej dorosłej osoby 

niepełnosprawnej może nastąpić nie częściej niż raz na dwa lata. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie        

w Grudziądzu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu: 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych PFRON przekazanych Powiatowi 

Grudziądzkiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 r., w celu 

możliwie jak najlepszego zaspokojenia istniejących potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych 

niezbędne jest przyjęcie powyższych ograniczeń w wysokości wypłacanych dofinansowań na wybrane 

zadania. W związku z powyższym zmniejszono przewidzianą maksymalną kwotę dofinansowania  

do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczych ze 150% do 80% sumy kwoty limitu 

ceny wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego 

osoby niepełnosprawnej, ustalono maksymalną kwotę dofinansowania dla osób niepełnosprawnych 

powyżej 26 roku życia do zakupu aparatów słuchowych w wysokości 600 zł oraz wkładek usznych              

w wysokości 50 zł. Ponadto zmniejszono maksymalną kwotę dofinansowania do likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych z 95% do 80% kosztów inwestycji. 

Maksymalną kwotę dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ustalono na 80% kosztów zakupu. 

 

  

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


