
 

ZASADY OGÓLNE 

 
1. Wnioski rozpatrywane są w kolejności składania  w ramach poszczególnych zadań.  

2. W przypadku wpływu niekompletnego wniosku, zostaje wystawione wezwanie do 

uzupełnienia braków w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma. Nieusunięcie 

uchybień w w/w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 

przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 
Funduszu. Wyjątek stanowi dofinansowanie do zakupu środków ortopedycznych 

i pomocniczych. 

4. W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w stosunku do istniejących 

potrzeb Ośrodek zastrzega sobie prawo obniżenia dofinansowania na poszczególnych 

zadaniach. 

5. Złożone wnioski realizowane są w ramach otrzymanych środków po przyjęciu przez Radę 

Miasta  Uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych PFRON na ich 

realizację w 2019r. 

6. Wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone, a w przypadku 

przyznania dofinansowania rozliczone  w danym roku budżetowym tj do 31.12.2019r 

7. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków, OPS powiadamia Wnioskodawcę 

pisemnie.  

8. Przy rozpatrywaniu wniosku Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje się zasadą celowego, 

oszczędnego, gospodarnego wydatkowania środków, dlatego też wszystkie dokumenty 

dołączone do wniosku, w tym: oferty producentów lub dostawców urządzeń, kosztorysy 

są weryfikowane. 

9. Środki przekazane do wypłaty w kasie winny być odebrane w terminie wskazanym 

w pisemnym powiadomieniu. Nie odebranie w wyznaczonym terminie będzie traktowane 

równoznacznie z rezygnacją z dofinansowania, a dofinansowanie anulowane bez 

konieczności powiadamiania Wnioskodawcy. 

10. Uznanie zasadności przyznania dofinansowania na podstawie złożonego wniosku należy 
do podejmującego decyzję o przyznaniu dofinansowania. Dofinansowanie musi być 

ściśle związane z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej. 

11. Wnioski niezrealizowane z powodu niewystarczającej ilości środków nie przechodzą do 

realizacji na rok następny.  

12. O dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego w ramach likwidacji barier w 
komunikowaniu się oraz programu dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

można ubiegać się raz na trzy lata (niezależnie od tego, w ramach jakiego programu 

została wcześniej uzyskana pomoc - zakup sprzętu rehabilitacyjnego, usunięcie barier 

w komunikowaniu się  pilotażowy program „Aktywny samorząd”). 

 

 

 

 

 

 

 


