ZARZĄDZENIENr Q2 nozl

,

Starost1 L,ęqz1 ńskiego
z dnia....... J 2..3.?ł.,...........
zozt r.
w sprawic dofinansowania
ze ś,rorlkórv PFRON do zaku.pu
przednliotów
- " ' " " ortopedycznych
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i środkórr pomocniczych rn
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Na podstawic aft,,35 ust, 2 ustawy
z <lnia 5 czel,Wca l99tj r. o sanrorządzie
z 2020 r., poz. 920) ; r;;;;. z
§ 5 ust. 2 i
13 ust. 2 pkt 2 lit. b
Rozporządzenia Minist|a Pracy
i p"rlryki splł".)ne.j z clnia §25 czcr,,vca
w sPrawie okleślenia roclza|ów zadali
2002r.
powiatu. ń;;;-;,"*u być 1inansowane
ze ś1,oclków
Państwowego
pclrviatowy''-t (,|,Dz, U,

Funcluszl,t Rehabilitacji
z późn. zm) zarządzaln, co
następuje:";*

Ńl;il;;;mwnych (tj.Dz.

I. DufiIlatl:urłallic ze

§ l
zakuPu Przeclmiotciw oltopedyczIlych
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pomoctliczych.urnłuzozl',,o,|,ii,}l}.j:l
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z 2()15, poz,. 926

i

śroclków

d|a nicpelnosp,awnych osób
tlorosłych 50% rvysokości naksyInalnego
<lofinansowania
5()% kosztclw pon iesionych
p.r", ,"ninskc,,lar*ę.'
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W przypadku, gciy poniesione przez ttltioskoilawcę
koszty zakupu są 1.liższę lliżwysokość
150%,,""r, i*", r'r'rtl.pr7łznallego
pl.zez Na'rodorvy
wynosić będzie 50% k;.r,;;";";i;,,,;:;;

ili§iJ}],",ilf';;;."",:",'",^",yli
łs dofinansorvanie
lvrrioskodarvcę.
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W przlpaJkrl. !tl.r p,,llie.iollc
lll.zcz rłlli,sLoiJłrrcę |t
zakuPLl są r,vyższc lub równe
rvl,sokości ,roł§,nnln"gn-a"rj;r;;;,,;;,';;;;,'",'ri,Tni'""
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b) dla dzieci i młodzieżvniepelnosprawnej
do l8 roku życia lub do 26 roku
życia
w przypadku pobierania nauki,. t]o
150% sumy *r"",'rl,n'," pfzyznanego
przcz Na1.odorvy
FtIndusz Zcllowia, nie rvięce.j
.;e.lnak nJ j"
il]i].i]'"il-|*
oŚci
kosztów
rvn ioskociarvcę,
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b) dla pozostalych nicpełnosprarvnych
osób tloroslvch

c) dla dzieci i
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700.00
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nrlodzieży niepełnosprawnej do
18 roku życia lub do 2ó rokrr życia
łr*t li,rit,, pl.zyznanego plz", No,:oJlr.1
nic więoeJ .jeclnak niz,l;,y,"k";.i

rv przy;ladku pobierania natrki,
do l50% sumy
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zlrkupu pielrrcho rnult,t.r,

protez piersi, onu,"iu

rr},okośc Jofinansorrania tlo

l tlst l lit, a statl,_lrric lreclzic
srkiel okularosych,
u orkórr tlo,rbiórki moczu,
poOrł'tor'tOo, **nita*,
rv 202l roktt
podpórek, kul lokciowych

kl"rcj lllorra \\ §

n"op"i}lil;-il;;'-*,

i wynosic ono będzic:

w 1imicie ceny ustalonym na
niepełnosprawne,j
osoby
a) clo 100% uclziału własnego
*'
jcżeti taki tldzial iest wymagany,
puOr,.*ii: odrębnyclr przcpisów,
ministra
\\ lit, a, wyznaczonego plzęz
mo\\l
r'Orynl
o
ti,,,-,ii",
osobY
b) c1o 150% ,u,,,-,y t,rvo'y"
wymaganego udziału własr"rego
oraz
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.p.ur"
r.vłaściwcgcl .ln
jeżeli cena zakupu _jest
przedmiotó,v i SrodtrOw,
r-riepcłrrosprawtrcj rv il";1;;,";
wyższa lriż ustalonY

limit.

§ 3

WnioskidotvcząoerelunclaclikosztówzakttpttprJedntiotówońopedycznycliiśrodkórł'pomocIliczych
30 krvietnia 2021 roku,
2020 Ędą p",vj,no,"an" do
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§4
StaroSta
indylvidualrle podanie ZaintereSo$anego
na
przypadkaclr,
l lit, a zarz,ądzelia,
W szczególrrie tlzasaclllionych
o której mowa w § l ust,
aonnansorvania,
pzy,nu*uniu
zasady
rnoże odstąpić oci

§5

'
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Rodzinie
Pomocy
Centrum
Powiatowego
Dyrektoiowi
Wykonanie Zarządzenia powierzam

w Łęcznej.

§6
z dniem lvydania,
Zarząclzcnie rvchodzi w życie

