Uchwała Ul1/3 9/99

Rady Powiatu Siedleckiego
z dnia 23 kwietnia 1999r.
w sprawie ustalenia szczegółowego trybu udzielania dofinansowania turnusów

rehabilitacyjnych ze
Niepełnospra wny ch.

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578), art.35a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

1997

r.

o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 zpóźn. zm.) oraz Uchwały nr 31/99

Zarządu PFRON z dnia 25.01.1999 r. Rada Powiatu Siedleckiego postanawia, co

następuje:
§1
1. Ustala się szczegółowy tryb udzielania dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Tekst szczegółowego trybu udzielania dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZE WODNI CZĄCY RADY

'A
inż. Marek \rory.ała

Skala punktowa dla wniosków składanych przez uczestników, uczestników
zatrudnionych w ZPCH oraz niezbędnych opiekunów ubiegających się o
dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych.

Skala punktowa dla uczestników.
1. Osoby o stopniach niepełnosprawności:
- znaczny
- umiarkowany
- lekki

lOpkt
8 pkt
6 pkt

2. Osoby posiadające stopień niepełnosprawności
- trwały
10 pkt
- okresowy
6 pkt

3. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, na które rodzice pobierają zasiłek
pielęgnacyjny
30 pkt
4. Osoby, które ukończyły 16 rok życia, na które rodzice pobierają zasiłek
pielęgnacyjny
10 pkt
5. Średni dochód miesięczny netto na 1 członka rodziny z ostatnich 3 m-cy w zł:
pon. 100 101- 200 201- 300 301- 400 401- 500 501- 600 601- 700 701- 800 pow 800

lOpkt
9 pkt
8 pkt
7 pkt
6 pkt
5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt

6.Osoby nie korzystające z dofinansowania do turnusów w roku ubiegłym - lOpkt
Osoby korzystające z dofinansowania - 5 pkt

Osoby, które uzyskały liczbę pkt 50 - 45 otrzymują 100 % najniż.wynagr.
44-40 otrzymują 90% najniż.wynagr. w
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek zł
39-35 otrzymują 80%
34-30
70%
29-25
60%
24 pon.
50%

Skala punktowa dla uczestników zatrudnionych w ZPCH.

. Osoby o stopniu niepełnosprawności :
- znaczny
- umiarkowany
- lekki

10 pkt
8 pkt
6 pkt

2. Osoby posiadające stopień niepełnosprawności :
- trwały
- okresowy

lOpkt
8 pkt

3. Średni dochód miesięczny netto na 1 członka rodziny z ostatnich 3 m-cy w zł:

pon. 100
101 200
201 300
301 400
401 500
501 600
601 700
701 800
pow 800

10 pkt
9 pkt
8 pkt
7 pkt
6 pkt
5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt

4. Osoby nie korzystające z dofinansowania ze środków PFRON do turnusów
rehabilitacyjnych w roku ubiegłym 10 pkt
Osoby korzystające z dofinansowania ze środków PFRON w roku ubiegłym
5 pkt
W

5. Osoby nie korzystające z dofinansowania z ZPCH, w którym są zatrudnione
10 pkt
Osoby korzystające z dofinansowania z ZPCH, w którym są zatrudnione
5 pkt

Osoby, które uzyskały liczbę pkt 50 - 45 otrzymują 50% najniższego wynagr.
45%
44-40
40%
39-35
34 - 30
35%
29-25
30%
pon. 24
25%

Zał. nr 1
do Uchwały Rady Powiatu nr VII/3 9/99
z dn. 23 kwietnia 1999r.

Szczegółowy tryb udzielania dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje wnioski
osób
niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu siedleckiego
ziemskiego, ubiegających się o przyznanie dofinansowania ze środków
PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
2. Kompletne wnioski zawierające informację o strukturze rodziny oraz o
dochodach osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
(potwierdzone stosownym zaświadczeniem) wraz z wnioskodawcą Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie rozpatruje w terminie 30 dni od daty ich złożenia;
zgodnie z „ zasadami dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków
PFRON” (załącznik do Uchwały nr 31/99 Zarządu PFRON z dnia 25 stycznia
1999r.) oraz zgodnie ze „skalą punktową dla uczestników, uczestników
zatrudnionych w ZPCH oraz niezbędnych opiekunów ” zatwierdzoną przez
Zarząd Powiatu.
3. Po podjęciu decyzji (pozytywnej bądź negatywnej) w sprawie przyznania
dofinansowania ze środków PFRON, PCPR o decyzji informuje
Wnioskodawcę.
4. Wnioskodawca w terminie 5 dni od otrzymania pisma informuje PCPR o
przyjęciu bądź odrzuceniu kwoty dofinansowania.
5. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie do uczestnictwa w
turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON, w terminie 30 dni od daty
otrzymania decyzji, nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu,
dokonuje wyboru turnusu poprzez wypełnienie „Informacji o wyborze
turnusu”.
6. Po dokonaniu wyboru turnusu przez uczestnika, przekazuje on Organizatorowi
wypełnioną „ Informację o wyborze turnusu”.
7. Organizator turnusu wypełnia „Oświadczenie organizatora turnusu” i
przekazuje je do właściwego PCPR.
8. PCPR przekazuje Organizatorowi środki PFRON na dofinansowanie kosztów
pobytu osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na turnusie, nie później
niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem otrzymania
wypełnionego druku, o którym mowa w pkt 7.
9. W terminie 21 dni po zakończeniu turnusu, Organizator przesyła do
właściwego PCPR „Informację o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego”.
Informacja taka powinna być sporządzona odrębnie dla każdego uczestnika,
korzystającego z dofinansowania ze środków PFRON.
10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby
niepełnosprawnej Organizator turnusu zwraca 100%
środków, które
przekazało PCPR w terminie 7 dni od dnia zakończenia turnusu
rehabilitacyjnego na konto PCPR.

