
ZARZĄDZENIE Nr L]0/202l

Starosty Łęczyńskiego
z tlnia.......,.,l.ł ..Q 2,...,,...... zozt r.

w sprawie wysokości dofinansowania ze środków PF|tON liklvidacii barier technicznych
i w komunikowaniu się

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustar.vy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

porviatorł,ym (t. j. Dz. U . z 20ż0 r., poz.. 920) rł, związku § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra
l'racy i Polityki Spclłecznej z dnia 25 czerwca 2002r,. rł, sprawie clkreśletria l,cldzajów zaclań

porviati,t. które r-r-rogą być 1inansorł,ane ze środkórv Państwowego Funduszl-t Rchabilitacji ()sób

Niepełnosprawnych (t, j. Dz, LL z 2015. poz. 926 z póżnzm.) zarząiJ,zam, co następuie:

§l
W zakresie likwidacji barier rł, komunikowalriu się i teclrnicznych ustalono rrastępujące
zasady przy dot'inansowaniu ze środków PFRON w roku 2021 :

1) łvysolrość tlofinansorvania dla dorosIych osób niepclnosprawnyclr lvynosić będzie do 60%

kosztórv przedsięrvzięcia, nic rvięccj jednak niż do lvysokości pięhrastokrot]lego pI,zeciętnego

rvynagrodzenia, przy czylll maksymalrra kwota dofinansowania zę środkórł, PFI{ON do

likrvidacii barier w komunikolr,aniu się na następrrjącc urząclzenia wynosió będzie:
- laptop - do wysokości 1 560,00 złotyclr
, zestaw kotnputeror.l,y - do wy,sokości l 920,00 złoty,cl' .

2) wysokość dofinansowania dla dzicci i młodzieży niepelnosprarvnej do 18 roku życił |ub

do 26 roku życia w przypadku pobielania nauki lvynosic będzie do 80% kosztórv

pI,zedsięrvzięcia. nie rvięcej jednak niż do wysokości piętnastol(rotllego pI,zeciętnego

rvynagroclzenia, przy czynr maksymalna kł.vota dollnansor.vania ze środków PFRON do
likwidaoji baricr lł, komunikowaniu się rra rlastępLrjące ltrządzetria lvynosić będzie:

- laptop do wysokości 2 0tt0.00 złotych
- zestaw komputerowy - do wysokości 2 560,00 złotych.

§2
W ramach zadania likwidacja barier technicznych dofinansowaniu nie będzie podlegać

następujący spfzęt:

1) pralka autom atyczna,
2) kuchenka mikrofalowa,
3) zmywarka.

§3
Traci moc 7,arządzenie Starosty Łęczyńskiego Nr 4912020 z dria 21 kwietnia 2020 rokrr

w spralvie wysokości dofinansowania zc środków PFRON likwiclaoii barier techrriczr,ych

i r.i, komur-rikowarriu się.



§4
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na indywidualne podanie zainteresowanego

Starosta może odstąpió 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.

*,,r"ffi-"n,



Załącznikrlr I
do Zarządzenia
Starosty Łęczyńskiego
Nr 40 20zt
z dnia,,,... !ł..o. !............. 2021,r,

I3iorąc pod uwagę, iż w ramaolr likrvidacii barier rv kotnunikorł,anitt się najczęścrc.;

dofillansowylvano zakup zestawów komputerowyclr oraz laptopórv osobom

niepełnosprawryt-n uslala się nraksymalną kwotę dofinansowania na w/rv urządzenia.

t'rzl,jęto na podstarł,ie f-aktur VA'l' przedstawiar-rych przez wtrioskodarł,córł, oraz rozcznatlia

ryrrku, iż średnie ceny zakupu w-/w urządzeń są rraslępu.|ące:

- laptop 2 600,00 z)

- zestaw konputero."vy 3 200.00 zł
W zrł,iązku z powyższym dollnansowanię do zakupu w/rv urządzeli będzic przyznawane

do wysokości 60'% rvartości przyjętej średniej ceny zakupu, natomiast dla dzieci i młodzieży
nicpe łnosprawre j do 18 roku życia lub do 26 roku zycia w przypaclku pobierania nauki.

do wysokości 80% wartości pLzt,|ęte.| średniej ceny zakuprr.

W przypadktr. gdy wnioskodawca zakupi urząclzenie lalisze niż rvartość przl,jętc.i średniej

ceny zakupu dofinansowanie wynosió będzie 60oń Iub 80% wartości urządzenia.




