ZARZĄDZENIE NR 29/2014
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W TARNOWSKICH GÓRACH
Z DNIA 29 GRUDNIA 2014r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na likwidację barier architektonicznych
Na podstawie §5 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Tarnowskich Górach w związku z art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz §2 pkt 4
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 (Dz. U. z 2013r. Poz. 1190
t.j. z późn. zm.) zarządzam:
§1
Ustala się „Zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania w zakresie
likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON”, stanowiące załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.
§2
Tracą moc zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich
Górach nr 5/2012 z dnia 24 stycznia 2012r. oraz nr 4/2013 z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie
ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier
architektonicznych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierzyć Kierownikowi Działu Rehabilitacji Społecznej Osób
Niepełnosprawnych.

Zał. Nr 1
„Zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania w zakresie likwidacji
barier architektonicznych ze środków PFRON”
I. Przyznawanie dofinansowania
1.
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na występujące trudności w poruszaniu się, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim,
- udokumentują stałe zamieszkanie w lokalu w którym zamieszkują,
- są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo uzyskają zgodę właściciela
budynku mieszkalnego, w którym zamierzają dokonać likwidacji barier,
- w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej z funduszem
rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.
2. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych mają
niepełnosprawne dzieci oraz osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu
do znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, poruszające się na wózku
inwalidzkim, które dotychczas nie otrzymały dofinansowania na powyższe zadanie.
3. W drugiej kolejności dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych będą mogły
otrzymać osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, poruszające się na wózku inwalidzkim,
które dotychczas nie otrzymały dofinansowania na powyższe zadanie.
4. W trzeciej kolejności dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych będą mogły
otrzymać niepełnosprawne dzieci oraz osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie
o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które dotychczas
nie otrzymały dofinansowania na powyższe zadanie.
5. W czwartej kolejności dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych będą mogły
otrzymać osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które dotychczas nie otrzymały
dofinansowania na powyższe zadanie.
6. W dalszej kolejności realizowane będą pozostałe wnioski.
7. W ramach zadania likwidacji barier przyjmuje się zasadę pierwszeństwa udzielania dofinansowania
dla wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych i technicznych przed wnioskami

dotyczącymi likwidacji barier w komunikowaniu się, realizowanymi w formie zakupu sprzętu
komputerowego oraz programów specjalistycznych.
8. Przyznania dofinansowania dokonuje Dyrektor PCPR w Tarnowskich Górach w oparciu
o pozytywna opinię Zespołu powołanego Zarządzeniem Nr 2/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia
5 stycznia 2012r w sprawie powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków
składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie
dofinansowania
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9. Każdorazowo podstawą przyznania przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych jest posiadanie
środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w drodze uchwały w sprawie określenia zadań,
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
podejmowanej przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach.
10. Maksymalna wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95%
kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości 10 000,00 zł brutto.
11. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także w przypadkach,
gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
12. Dyrektor PCPR ma możliwość podejmowania rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach
w sytuacjach szczególnych związanych z udzieleniem bądź tez odmową przyznania dofinansowania
do likwidacji barier architektonicznych.

II. Tryb rozpatrywania wniosków
1. Wpływ wniosku dotyczącego likwidacji barier architektonicznych do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.
2. Sprawdzanie wniosku pod względem formalnym, wezwanie do usunięcia ewentualnych braków.
3. Wniosek, który został rozpatrzony odmownie z powodu braku środków finansowych na ten cel
w latach poprzednich i złożony powtórnie przez wnioskodawcę wraz z wymaganymi załącznikami
podlega rozpatrzeniu wg. przyjętych zasad, z wyłączeniem konieczności dokonania wizji lokalowej
w miejscu likwidacji bariery – w przypadku złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia że zakres
planowanych prac związanych z przedmiotem ubiegania się o dofinansowanie zadania nie uległ
zmianie.
4. Przekazywanie kompletnego wniosku do Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
w terminie 7 dni.
5. Rozpatrzenie wniosku przez Zespół powołany o Zarządzeniem Nr 2/2012 Starosty Tarnogórskiego
z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków
składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie
dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz
w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
w oparciu o:
a) dokonanie wizji lokalowej w celu weryfikacji zasadności zaproponowanego przez wnioskodawcę
zakresu zadania (dokumentowanie stanu faktycznego za pomocą aparatu fotograficznego);
b) sprawdzenie czy złożony wniosek jest zasadny na podstawie dołączonego kosztorysu, przedmiaru
robót, rysunków, w którym ma nastąpić likwidacja barier (ewentualne wezwanie do usunięcia
braków). Zespół dokonując oceny wniosku korzysta z przygotowanych przez siebie, na bieżąco
uaktualnianych narzędzi w postaci tabel maksymalnego możliwego dofinansowania (tabela nr 1)
i wykazu maksymalnych cen materiałów i usług podlegających dofinansowaniu (tabela nr 2).
6. Informacje o przyznaniu dofinansowania bądź jego odmowie przekazuje wnioskodawcy Dyrektor
PCPR w oparciu o opinię wydawaną przez Zespół.
7. Przyznawanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych następuje na podstawie
umowy zawartej między powiatem, a wnioskodawcą.
8. Dokonanie przez Zespół odbioru prac w terminie 14 dni od zgłoszenia przez wnioskodawcę
zakończenia robót związanych z likwidacją barier architektonicznych (dokumentowanie wykonanych
prac za pomocą aparatu fotograficznego).
9. Przekazywanie przyznanego dofinansowania następuje po dokonaniu odbioru prac oraz
na podstawie przedstawionych faktur VAT wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
które zawierają min. wyszczególnienie wykonanego zakresu prac oraz wykorzystanych materiałów.

TABELA NR 1

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH,
W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH
(maksymalne możliwe dofinansowanie z uznanych kwot likwidacji barier; dzieci w poszczególnych
przedziałach dochodowych liczone są jako znaczny stopień niepełnosprawności/I grupa)

DOCHÓD
NETTO NA
OSOBĘ W
RODZINIE

do 500 zł

POSIADANY
STOPIEŃ
NIEPEŁNOSPR
AWNOŚCI/
GRUPA
INWALIDZKA

Z /I

U /II

%

95

90

DOCHÓD
NETTO NA
OSOBĘ W
RODZINIE

501 zł – 750 zł

Z /I

U /II

%

75

70

1001 zł – 1250 zł

L / III Z /I U /II L / III Z /I U /II L / III Z /I U /II

85

1251 zł – 1500 zł

POSIADANY
STOPIEŃ
NIEPEŁNOSPR
AWNOŚCI/
GRUPA
INWALIDZKA

751 zł – 1000 zł

90

85

80

1501 zł – 1750 zł

85

80

75

1751 zł – 2000 zł

80

75

70

65

60

65

60

55

70

powyżej 2000 zł

L / III Z /I U /II L / III Z /I U /II L / III Z /I U /II

65

L / III

60

55

L / III

50

Z – znaczny stopień niepełnosprawności
U – umiarkowany stopień niepełnosprawności
L – lekki stopień niepełnosprawności
I – I grupa inwalidzka / całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji
II – II grupa inwalidzka / całkowita niezdolność do pracy
III – III grupa inwalidzka / częściowa niezdolność do pracy

TABELA NR 2
CENY MATERIAŁÓW I USŁUG PODLEGAJĄCYCH
DOFINANSOWANIU

NETTO (ZŁ)

Zestaw kabina prysznicowa z brodzikiem i obudową

1100

Brodzik

500

Kabina prysznicowa-bez brodzika

600

Zasłonka prysznicowa

45

Drzwi do kabiny w zabudowie (ścianki)

900

Miska wc podwieszona

550

Zbiornik do wc dla systemu podwieszanego

700

Przycisk do systemu spłukiwania podwieszanego

160

Wc-kompakt (miska+zbiornik)

400

Deska twarda

150

Umywalka ceramiczna

200

Osprzęt do umywalki

50

Wanna

600

Zlewozmywak

300

Bateria wannowa

200

Bateria umywalkowa

150

Bateria prysznicowa z zestawem natryskowym

200

Kafle ścienne (m2), (dofinansowania do wysokości-w miejscu kabiny
prysznicowej: 2,10m, na pozostałych ścianach łazienki: 1,5m)

48

Kafle podłogowe (m2)

50

Grzejniki

220

Bojlery

460

Podgrzewacze wody

400

Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą

300

Drzwi zewnętrzne z ościeżnicą

1000

Okno za 1m2

400

Panele podłogowe (m2)

40

Uchwyt prosty dł. 30-90 cm

95

Uchwyt prosty dł. 120 cm

130

Uchwyt prosty dł. 150-200 cm

200

Uchwyt kątowy

180

Uchwyt poziomo-kątowy

280

Uchwyt poziomo-pionowy

400

Uchwyt poziomo-pionowy kombinowany

410

Uchwyt kątowy z mocowaniem prysznicowym

550

Uchwyt uchylny przy WC

560

Uchwyt uchylny przy WC mocowany do podłogi

600

Uchwyt stały poziomy do umywalki

215

Uchwyt stały pionowy

210

Siedzisko

500

Taboret prysznicowy

400

Wykładzina podłogowa PCV (m2)

30

Wykładzina dywanowa (m2)

40

Cokoły

50

Element podtynkowy do bidetu

600

Kostka brukowa (m2)

38

Płyta chodnikowa (m2)

50

Obrzeża betonowe - mb

13

Podjazd do budynku (stalowy za mb) razem z robocizną

1500

Pisuar-podwieszany

300

Bidet

300

Krzesło schodowe na szynie prostej

6000

Krzesło schodowe na szynie skrętnej

25000

Automatyka do bramy wjazdowej wraz z montażem

1600

Listwy cokołowe do wykładziny i paneli (mb)

10

Parawan nawannowy

100

Farby emulsyjne (1L) biała

8

Farby emulsyjne (1L) kolor

14

Płyta G-K zwykła (m2)

10

Płyta G-K ogniochronna (m2)

12

Płyta G-K impregnowana do łazienek (m2)

14

Robocizna za r-g

14

