Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 3/2022
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z dnia 12.04.2022r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
DO SPORTU, KULTURY ,REKREACJI I TURYSTYKI OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
• PFRON/FUNDUSZ - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
• PCPR- należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
§1
1. Wnioski są rozpatrywane po podziale środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej przez Radę Powiatu Skarżyskiego i po otrzymaniu przez PCPR uchwały ws.
podziału tych środków.
2. Podział środków finansowych z PFRON na zadanie „sport, kultura, rekreacja i turystyka osób
niepełnosprawnych” jest opiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.
3. Dofinansowanie zostaje przyznane jedynie dla mieszkańców powiatu skarżyskiego.
4. W przypadku, gdy złożone dokumenty nie w pełni potwierdzają możliwość udzielenia
dofinansowania PCPR może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych dokumentów
i udzielenia niezbędnych informacji w sprawie przedmiotu wniosku.

§2
1. Wnioski rozpatruje Komisja Weryfikacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora PCPR.
2. Przy ocenie złożonych wniosków i ustaleniu wysokości dofinansowania komisja zwraca szczególną
uwagę na:
a) Spełnienie wymogu racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi
z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów.
b) Udział w zadaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
c) Procentowy udział osób niepełnosprawnych chętnych do wzięcia udziału w zadaniu.
d) Czas trwania i zakres przedsięwzięcia.
e) Promocję aktywnego trybu życia.
3. Decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania środków podejmuje PCPR powiadamiając pisemnie
wnioskodawcę.
§3
1.Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 6.000,00 dla jednego wnioskodawcy, ale nie
więcej niż do 60% kosztów przedsięwzięcia, pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcę
pozostałych środków własnych, w tym pozyskanych z innych źródeł.
2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem
środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
3.Podstawę dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków Funduszu
stanowi umowa zawarta przez PCPR w Skarżysku-Kamiennej z wnioskodawcą.
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4.Zakres rzeczowy i finansowy określa kosztorys.
5.Wnioskodawca powinien jednoznacznie określić, które pozycje kosztorysu mają być dofinansowane
ze środków Funduszu.
6.Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia PCPR w formie pisemnej, o każdej zmianie
mającej wpływ na realizację zadań.

§4
1.Przekazanie środków Funduszu na realizację zadania następuje zgodnie z terminem zawartym
w pisemnej umowie, pomiędzy PCPR w Skarżysku-Kamiennej a wnioskodawcą.
2. Dokumenty finansowe opłacone ze środków PFRON muszą posiadać adnotację dotyczącą daty
zawarcia umowy, „opłacono/dofinansowano ze środków PFRON” oraz „sprawdzono pod względem
merytorycznym i formalno - rachunkowym.”.
3.Organizacje zobowiązane są do załączania do sprawozdań listy osób biorących udział w zadaniu
zgodnie z obowiązującymi przepisani dotyczącymi danych osobowych oraz RODO wraz ze
wskazaniem osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź grupie
inwalidzkiej lub niezdolności do pracy/samodzielnej egzystencji.
§5
PCPR sprawuje nadzór nad realizacją zadań. Pracownik PCPR może udać się na miejsce realizacji
zadania, miejsce wyjazdu lub siedziby organizacji w celu przeprowadzenia kontroli sprawdzającej
zgodność postanowień umowy.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia
27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. 2021 poz.573 z póz.zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia
25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz. U. 2015 r., poz. 926).
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781 ) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
zwanym dalej „RODO” .
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