
ZARZĄDZENIE NR  25/2020 

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i środków Gminy Miasta Sopotu w 2020 r. 

 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a-f oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 

mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 926), Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007 r. 

(Dz. U. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 

2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061 

z późn. zm.), Uchwały nr XV/261/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 21 maja 2020 r. w 

sprawie określenia zadań realizowanych w 2020 r. na rzecz osób niepełnosprawnościami ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości 

środków przeznaczonych na poszczególne zadania, w związku z rozdziałem IX pkt. 2, 3 i 4 

„Sopockiego programu wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej” 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/424/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 21 

czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Sopockiego programu wsparcia osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej” 

 

 

 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ustala się rodzaje form pomocy, które będą realizowane w 2020 r. oraz wysokość środków 

 z budżetu Gminy Miasta Sopotu przeznaczonych na poszczególne formy pomocy: 

 

1). dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w zakresie 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej – 23 885 zł; 

 

 

§ 2. 

 

Ustala się, że pozostałe rodzaje form pomocy ze środków z budżetu Gminy Miasta Sopotu 

wraz z wysokością środków przeznaczonych na ich realizację, zostaną określone zgodnie z 

potrzebami, po wykorzystaniu środków PFRON przeznaczonych na ich realizację. 

 

 

 

 



§ 3. 

 

1. Ustala się, że dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych 

 na zlecenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061 z późn. zm.), udziela się na podstawie faktur 

wystawionych w 2020 r.  

 

2. Ustala się, że wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz dla osób powyżej 18 roku życia, 

których dochód nie przekracza kryterium dochodowego do pomocy społecznej, określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2019 poz. 1507 z 

późn. zm.), pozostaje na poziomie kwot wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, 

które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 926). 

 

3. Ustala się wysokość dofinansowania dla osób powyżej 18 roku życia, których dochód 

przekracza kryterium dochodowe do pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy 

społecznej, określone w art. 8 ust. 1: 

 

1) dla osób ubiegających się o dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego: 

 

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny dla danego typu 

aparatu słuchowego - jeżeli taki udział jest wymagany, ustalonym na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia, o którym mowa w § 3 ust 1, 

 

b) do 80% sumy kwoty limitu, o którym mowa w ppkt. a) oraz wymaganego udziału 

własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie aparatu słuchowego, jeżeli cena zakupu 

jest wyższa niż ustalony limit dla danego typu aparatu, 

 

2) dla osób ubiegających się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego, bez względu 

na typ wózka, dofinansowanie pozostaje na poziomie kwot wynikających z Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej, o którym mowa w § 3 ust. 2, 

 

3) dla osób ubiegających się o dofinansowanie pozostałych przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych:  

 

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny dla danego wyrobu 

medycznego - jeżeli taki udział jest wymagany, ustalonym na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

 

b) do 100% sumy kwoty limitu, o którym mowa w ppkt. a) oraz wymaganego udziału 

własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie wyrobu medycznego, jeżeli cena zakupu 

jest wyższa niż ustalony limit dla danego wyrobu medycznego. 

 

4. Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

realizowane są według kolejności ich przyjęcia, do wyczerpania środków finansowych. 

 



5. Ustala się wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - do 60% 

wartości tego sprzętu. 

 

6. Ustala się wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci  

i młodzieży do 18 roku życia oraz dla osób powyżej 18 roku życia, których dochód nie 

przekracza kryterium dochodowego do pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej - do 80% wartości tego sprzętu. 

 

 

§ 4. 

 

1. Ustala się maksymalną wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych – do 80% wartości inwestycji.  

 

2. W sprawach związanych z przystosowaniem łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 

dofinansowanie jest udzielane w kwocie nie większej niż 7 000 zł. 

 

3. W pozostałych sprawach związanych z dofinansowaniem likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych maksymalne kwoty dofinansowania 

proponuje komisja powołana Zarządzeniem Nr 14/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 22.02.2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej 

wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz ze środków Gminy Miasta Sopotu w ramach zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

 

4. Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków o dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

5. Wnioski przyjmowane są do realizacji wg kolejności wynikającej z uzyskanej oceny od 

największej do najmniejszej liczby punktów, do wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w danym roku 

budżetowym. Oceny dokonuje komisja, o której mowa w § 4 ust. 3. 

 

6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych, 

proponuje komisja, o której mowa w § 4 ust. 3 

 

§ 5. 

 

1. Ustala się, że kwoty dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 

uczestników do 18 roku życia i ich opiekunów pozostają na poziomie kwot wynikających z 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z 

dnia 15 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.). Uczestnikom do 18 roku 

życia i ich opiekunom, przysługuje pierwszeństwo przy uzyskaniu dofinansowania. 

 

2. Kwoty dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla uczestników 

powyżej 18 roku życia i ich opiekunów obniża się o 20% w stosunku do kwot wynikających z 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

 



3. Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w 

turnusach rehabilitacyjnych dla osób powyżej 18 roku życia, stanowiącą załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

 

4. Dofinansowanie dla uczestników powyżej 18 roku życia, przyznaje się wg kolejności 

wynikającej z uzyskanej oceny, od największej do najmniejszej liczby punktów, z 

zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności dofinansowanie przyznaje się osobom, które nie 

skorzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2019 r. 

 

5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4 dotyczy środków otrzymanych ze środków 

PFRON jak i środków z budżetu Gminy Miasta Sopotu. 

 

6. Dofinansowanie jest przyznawane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych 

na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w danym roku budżetowym. 

Oceny dokonuje komisja, o której mowa w § 4 ust. 3. 

 

§ 6. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                        DYREKTOR 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                          w SOPOCIE 

 

                                                                                         /-/ Andrzej Czekaj 

 

 

 

 


