
ZARZĄDZENIE NR 2337/2021 

PREZYDENTA MIASTA RADOMIA 

z dnia 29 marca 2021 roku 

 

 

w sprawie: ustalenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   
 

Działając na podstawie § 2 pkt 3 oraz § 5 ust. 1 oraz § 13 ust. 2 pkt 1  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 jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.) zarządza się :  
 

§ 1 

 

1. Ustala się :  

1)  Listę  przedmiotów  i  limity  cen  oraz  osoby  uprawnione  do  otrzymania dofinansowania   

        w  ramach   zaopatrzenia  w  sprzęt   rehabilitacyjny  ze  środków  Państwowego   Funduszu  

        Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

2)    Kryterium  dochodowe   uzależniające  wysokość  dofinansowania  w  ramach  zaopatrzenia 

        w   sprzęt   rehabilitacyjny    ze    środków    Państwowego   Funduszu   Rehabilitacji   Osób  

        Niepełnosprawnych. 

2.  Załączniki do Zarządzenia określają :  

1) Listę  przedmiotów  i  limity  cen  oraz  osoby  uprawnione  do  otrzymania  dofinansowania 

       w  ramach   zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny   ze  środków   Państwowego   Funduszu   

       Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi Załącznik nr 1, 

2)   Kryterium  dochodowe   uzależniające  wysokość  dofinansowania  w  ramach   zaopatrzenia 

       w  sprzęt  rehabilitacyjny   ze    środków    Państwowego    Funduszu     Rehabilitacji    Osób        

       Niepełnosprawnych stanowi Załącznik nr 2. 
 

§ 2  
 

1. Wnioski osób w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpatrywane są według kolejności ich 

złożenia. Przyznając dofinansowanie uwzględnia się między innymi stopień i rodzaj 

niepełnosprawności oraz jej wpływ na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów 

społecznych. 

2. W  szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być przyznane z  pominięciem                                           

     zasad  określonych  w  Załącznikach  o których  mowa  w  § 1 ust. 2  oraz z pominięciem  zasady   

     określonej w ust 1.    
 

§ 3 

 

Decyzję  o  przyznaniu dofinansowania podejmuje Prezydent Miasta Radomia lub pełnomocnicy   

Prezydenta    Miasta    Radomia    upoważnieni    do    działania   w   jego   imieniu   w   zakresie 

przysługujących  mu uprawnień, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku                  

o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst  jedn.  

Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.). 

 

§ 4  
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

        

            PREZYDENT MIASTA 

 

        (-) Radosław Witkowski 

 

 


