ZARZĄDZENIE Nr
/2018
Starosty Łęczyńskiego
z dnia………………………… 2018r.
w sprawie wysokości dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier technicznych
i w komunikowaniu się
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn zm.) w związku § 6 pkt.2 Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów
zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926) zarządzam, co następuje:

1.

§1
W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych i dużymi potrzebami osób
niepełnosprawnych ustalam następujące zasady przy dofinansowaniu ze środków PFRON
do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych
w roku 2018:
1) wysokość dofinansowania dla dorosłych osób niepełnosprawnych wynosić będzie do 40%
kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia, przy czym:
a) maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier

w komunikowaniu się na następujące urządzenia wynosić będzie:
- laptop – do wysokości 960,00 złotych
- zestaw komputerowy - do wysokości 1 200,00 złotych,
2) wysokość dofinansowania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia lub
do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki wynosić będzie do 80% kosztów
przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia, przy czym:

a) maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier
w komunikowaniu się na następujące urządzenia wynosić będzie:
- laptop – do wysokości 1 920,00 złotych
- zestaw komputerowy - do wysokości 2 400,00 złotych.

§2
W ramach zadania likwidacja barier technicznych dofinansowaniu nie będzie podlegać
następujący sprzęt:
- pralka automatyczna,
- kuchenka mikrofalowa,
- zmywarka.

§3
Traci moc Zarządzenie Starosty Łęczyńskiego Nr 18/2017 z dnia 03 marca 2017 roku
w sprawie wysokości dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier technicznych
i w komunikowaniu się.
§4
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na indywidualne podanie zainteresowanego
Starosta może odstąpić od zasady przyznawania dofinansowania, o której mowa w § 1 i 2
zarządzenia.

§5
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łęcznej.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Starosty Łęczyńskiego
Nr
/2018
z dnia …………………….. 2018r.

Biorąc pod uwagę, iż w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się najczęściej
dofinansowywano
zakup
zestawów
komputerowych
oraz
laptopów
osobom
niepełnosprawnym ustala się maksymalną kwotę dofinansowania na w/w urządzenia.
Przyjęto na podstawie faktur VAT przedstawianych przez wnioskodawców oraz rozeznania
rynku, iż średnie ceny zakupu w/w urządzeń są następujące:
- laptop – 2 400,00 zł
- zestaw komputerowy – 3 000,00 zł
W związku z powyższym dofinansowanie do zakupu w/w urządzeń będzie przyznawane
do wysokości 40% wartości przyjętej średniej ceny zakupu, natomiast dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki,
do wysokości 80% wartości przyjętej średniej ceny zakupu.
W przypadku, gdy wnioskodawca zakupi urządzenie tańsze niż wartość przyjętej średniej
ceny zakupu dofinansowanie wynosić będzie 40% lub 80% wartości urządzenia.

