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Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny O�rodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Le�nicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozosta³e numery  720
Wydzia³ Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

Wydzia³ Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo�ciami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespó³ ds. Promocji Powiatu 713
Wydzia³ Ochrony �rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Inwestycji i Zarz¹dzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54;  077/ 461 23 20;

tel kom. 0604 540 402

- przyjête pe³nomocnictwo inwesto-
ra zastêpczego (je¿eli wnioskodawca
takiego ustanowi),
- o�wiadczenie o dochodach wnio-
skodawcy i osób wspólnie zamieszka-
³ych z wnioskodawc¹, obliczony za
kwarta³ poprzedzaj¹cy miesi¹c z³o¿e-
nia wniosku,
- kopiê decyzji o przyznaniu �wiad-
czenia z pomocy spo³ecznej, je¿eli taka
wystêpuje,
- inn¹ dokumentacjê maj¹c¹ wp³yw
na wniosek i �wiadcz¹c¹ na korzy�æ
wnioskodawcy.
Po pozytywnym zaopiniowaniu wnio-
sku wnioskodawca zostanie poproszo-
ny o:
- kosztorys i szkic (rysunek),
- kserokopiê pisma potwierdzaj¹ce-
go zg³oszenie planowanych przedsiê-
wziêæ w Wydziale Architektoniczno -
Budowlanym Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Op. lub w przypadku wyst¹-
pienia takiej konieczno�ci kserokopiê
dokumentu potwierdzaj¹cego uzyska-
nie pozwolenia na budowê (w uzasad-
nionych przypadkach).

§ 5
1. Nie podlegaj¹ rozpatrywaniu wnio-
ski:
- niekompletne, z zastrze¿eniem ust.
2,
- osób, które po otrzymaniu dofi-
nansowania na cele, okre�lone w usta-
wie, nie dotrzyma³y warunków umowy.
2. Wnioski niekompletne podlegaj¹
uzupe³nieniu. Nieusuniêcie uchybieñ w
wyznaczonym terminie powoduje po-
zostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 6
1. W zale¿no�ci od rodzaju niepe³no-
sprawno�ci, wymienionego w orzecze-
niu i stanowi¹cego podstawê do zali-
czenia do okre�lonego stopnia niepe³-
nosprawno�ci oraz indywidualnych po-
trzeb wnioskodawcy z katalogu, o któ-
rym mowa w ust. 2, wybieraj¹ urz¹dze-
nia, materia³y budowlane oraz rodzaj
robót lub innych czynno�ci, na jakie
zostan¹ przeznaczone �rodki w³asne i
Funduszu.
2. Katalog rzeczowy urz¹dzeñ, mate-
ria³ów budowlanych, robót lub innych
czynno�ci, jakie mog¹ byæ objête dofi-
nansowaniem na wniosek osoby nie-
pe³nosprawnej, w szczególno�ci obej-
muje:
1) dla osób z dysfunkcj¹ narz¹du
ruchu (kod N lub R):
- budowê pochylni i doj�cia do bu-
dynku mieszkalnego, zapewniaj¹cego
osobom niepe³nosprawnym samodziel-
ny dostêp do lokalu,
- dostawê, zakup i monta¿:
- podno�nika,
- platformy schodowej,
- transportera schodowego,
- windy przy�ciennej,
- innych urz¹dzeñ do transportu pio-
nowego,
- dostawê, zakup i monta¿ porêczy i
uchwytów w ci¹gach komunikacyjnych
oraz uchwytów u³atwiaj¹cych korzysta-
nie z urz¹dzeñ higieniczno � sanitar-
nych,
- roboty polegaj¹ce na:
- likwidacji progów,
- likwidacji zró¿nicowania poziomu
pod³ogi,
- przystosowanie drzwi:
-  zakup i monta¿ drzwi wej�ciowych
o szeroko�ci w �wietle o�cie¿nicy
co najmniej 90 cm,
- zakup i monta¿ drzwi przesuwnych,
- zakup i zamontowanie systemu
otwierania drzwi, w tym balkonowych,
przyciskiem (dla wnioskodawców o nie-
sprawnych rêkach),
- zakup i monta¿ zabezpieczenia
drzwi (do wysoko�ci 40 cm od pod³ogi)
przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zainstalowanie o�cie¿nicy stalowej (wy-

³¹cznie wnioskodawcom poruszaj¹cym
siê na wózku inwalidzkim),
- zakup i zainstalowanie systemu
automatycznego poruszania otwierania
drzwi gara¿u (dla wnioskodawców po-
siadaj¹cych i prowadz¹cych samodziel-
nie samochód),
- przystosowanie pomieszczeñ higie-
niczno-sanitarnych do indywidualnych
potrzeb niepe³nosprawnego wniosko-
dawcy,
- wymianê wyk³adziny pod³ogowej
(w miarê konieczno�ci z pod³o¿em) na
antypo�lizgow¹, je¿eli stwarza trudno-
�ci w poruszaniu siê,
- zakup podno�nika g¹sienicowego
do transportu po schodach osób nie-
pe³nosprawnych poruszaj¹cych siê na
wózku inwalidzkim,
2) dla osób z dysfunkcj¹ narz¹du
wzroku:
- dostawê, zakup i monta¿ porêczy i
uchwytów w ci¹gach komunikacyjnych
oraz uchwytów u³atwiaj¹cych korzysta-
nie z urz¹dzeñ higieniczno � sanitar-
nych,
- roboty polegaj¹ce na:
- likwidacji progów,
- likwidacji zró¿nicowania poziomu
pod³ogi,
- oznakowanie wyposa¿enia lokalu i
ci¹gów komunikacyjnych ró¿nym ko-
lorem lub faktur¹,
- wykonanie dodatkowego o�wietle-
nia w pomieszczeniu lub zmiana sposo-
bu o�wietlenia dla wnioskodawców o
umiarkowanym i znacznym stopniu
niepe³nosprawno�ci.
3. Prace wykonywane w ramach li-
kwidacji barier architektonicznych nie
mog¹ stwarzaæ kolejnych barier dla oso-
by niepe³nosprawnej.
4. Je¿eli wnioskodawca nie okre�li³ we
wniosku zakresu likwidacji barier - za-
kres dofinansowania, w zale¿no�ci od
rodzaju niepe³nosprawno�ci i stopnia
samodzielno�ci wnioskodawcy, ustala
siê w porozumieniu z wnioskodawc¹ na
wizji lokalnej.
5. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach dofinansowaniem ze �rodków
Funduszu mog¹ byæ objête zakupy urz¹-
dzeñ, materia³ów budowlanych, robót
lub innych czynno�ci z zakresu likwi-
dacji barier architektonicznych nie
wymienione w katalogu.

§ 7
1. Przy rozpatrywaniu wniosku bie-
rze siê pod uwagê:
- stopieñ niepe³nosprawno�ci � w
pierwszej kolejno�ci rozpatrywane s¹
wnioski osób niepe³nosprawnych w
stopniu znacznym, osoby niepe³no-
sprawne w wieku do 16 r.¿., nastêpnie
osób z umiarkowanym stopniem nie-
pe³nosprawno�ci, a na koñcu z lekkim
stopniem niepe³nosprawno�ci,
- rodzaj niepe³nosprawno�ci,
- liczbê osób niepe³nosprawnych za-
mieszka³ych w danym lokalu,
- warunki mieszkaniowe,
- prowadzenie gospodarstwa domo-
wego samotnie lub z rodzin¹,
- przeciêtny miesiêczny dochód na
cz³onka rodziny,
- ca³kowity koszt zadania,
- sytuacjê zawodow¹,
- uczêszczanie do szko³y, w tym wy-
¿szej,
- deklarowany udzia³ w³asny ponad
20% warto�ci zadania,
- mo¿liwo�æ dofinansowania przez
sponsora (spó³dzielniê, urz¹d gminy,
o�rodka pomocy spo³ecznej, admini-
stracjê mieszkaniow¹ lub inne podmio-
ty),
- wcze�niejsze korzystanie przez
wnioskodawcê ze �rodków Funduszu na
likwidacjê barier lub inne zadania usta-
wowe.
2. W pierwszej kolejno�ci dofinanso-
wanie otrzymywaæ bêd¹ osoby niepe³-

nosprawne poruszaj¹ce siê przy pomo-
cy wózka inwalidzkiego lub przedmio-
tów ortopedycznych (kule, balkonik
itp.).
3. Wniosek powinien zawieraæ infor-
macjê, czy wnioskodawca bêdzie oso-
bi�cie zleca³ i nadzorowa³ roboty w za-
kresie likwidacji barier.
4. Rozpatrywanie wniosków odbywa
siê w dwóch etapach:
A. Etap pierwszy obejmuje:
1) Sprawdzenie czy wniosek posiada
wymagane za³¹czniki,
2) Dokonanie wizji lokalnej w celu
weryfikacji zasadno�ci zaproponowa-
nego przez wnioskodawcê zakresu do-
finansowania. W wizji lokalnej bior¹
udzia³:
- pracownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.,
- in¿ynier z uprawnieniami budow-
lanymi,
- pracownik O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w uzasadnionych przypadkach.
B. Etap drugi obejmuje sprawdzenie
poprawno�ci rozwi¹zañ technicznych
i ich zgodno�ci z zakresem, ustalonym
w pierwszym etapie, a tak¿e weryfika-
cjê kosztorysu przez in¿yniera
z uprawnieniami budowlanymi � w opar-
ciu o dokonan¹ wizjê lokaln¹. Realiza-
cja wniosków nastêpuje w miarê posia-
danych przez �Centrum� �rodków.
5. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach uzyskanie pisemnej opinii Po-
wiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Nie-
pe³nosprawnych dotycz¹cej z³o¿onych
wniosków.
6. O przyznaniu b¹d� odmowie przy-
znania �rodków Funduszu, �Centrum�
powiadamia Wnioskodawcê pisemnie.
Od rozstrzygniêcia �Centrum� nie przy-
s³uguje odwo³anie w my�l kodeksu po-
stêpowania administracyjnego.
7. Podanie przez wnioskodawcê infor-
macji niezgodnych z prawd¹, bez wzglê-
du na to, czego dotycz¹, eliminuje wnio-
sek z dalszego rozpatrywania.
8. Je¿eli wnioskodawca zmar³, wnio-
sek nie podlega dalszemu rozpatrywa-
niu. Nale¿y przyj¹æ do rozpatrzenia
kolejny wniosek.
9. Wnioskodawcy, którym nie zosta-
³o przyznane dofinansowanie z powo-
du niewystarczaj¹cej wysoko�ci �rod-
ków Funduszu w roku rozpatrywania
wniosku, mog¹ wyst¹piæ o dofinanso-
wanie ponownie, sk³adaj¹c nowy wnio-
sek w roku nastêpnym.

§ 8
1. Wysoko�æ przyznanego dofinanso-
wania okre�la siê na podstawie zwery-
fikowanego przez inspektora budowla-
nego kosztorysu:
- dofinansowanie obejmuje koszt
zakupu urz¹dzeñ, materia³ów budowla-
nych oraz budowy lub robót budowla-
nych albo innych us³ug z zakresu likwi-
dacji barier, zakupionych lub wykona-
nych po przyznaniu �rodków finanso-
wych i zwarciu przez wnioskodawcê
umowy z �Centrum�,
- dofinansowanie do adaptacji ³azien-
ki w miejscu zamieszkania osoby nie-
pe³nosprawnej wynosi do 50% kosz-
tów przedsiêwziêcia, maksymalnie
8 000,00 z³, w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach nie wiêcej jednak ni¿
80% warto�ci zadania.
2. Zakres rzeczowy i finansowy za-
dania okre�la kosztorys i szkic (rysu-
nek) pomieszczenia, w którym nastê-
puje likwidacja barier.
3. Do obowi¹zków wnioskodawcy
nale¿y uzyskanie uzgodnieñ, opinii i
pozwoleñ wymaganych przepisami
szczególnymi oraz pozwolenia na bu-
dowê, a tak¿e zapewnienie nadzoru in-
westorskiego � w koniecznych przy-
padkach. Koszty uzyskania pozwole-
nia, zapewnienia nadzoru inwestorskie-
go, uzyskania niezbêdnych uzgodnieñ i

opinii pokrywa wnioskodawca.
4. Przekroczenie kosztów ponad wy-
soko�æ przyznanego dofinansowania,
tak¿e w przypadkach, gdy niezbêdne
by³o wykonanie dodatkowych robót
budowlanych wymaganymi przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, obo-
wi¹zuj¹cymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, wniosko-
dawca pokrywa ze �rodków w³asnych.
5. Wnioskodawca obowi¹zany jest, w
zale¿no�ci od rodzaju zadania powie-
rzyæ wykonanie budowy lub robót bu-
dowlanych, wybranym przez siebie
wykonawcom, z zastrze¿eniem udzie-
lania gwarancji na wykonane prace oraz
z zachowaniem terminu ich wykona-
nia, okre�lonego w umowie z �Cen-
trum�. Wnioskodawca ponosi pe³n¹
odpowiedzialno�æ za dzia³ania wyko-
nawcy. O zawarciu umowy z wykonawc¹
wnioskodawca obowi¹zany jest powia-
domiæ �Centrum� w terminie 7 dni od
daty zawarcia umowy.
6. Wnioskodawca obowi¹zany jest do
powiadomienie �Centrum�, w formie
pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci, o
ka¿dej zmianie maj¹cej wp³yw na reali-
zacjê jego zobowi¹zañ.

§ 9
1. Przekazanie �rodków Funduszu na-
stêpuje po dostarczeniu przez wniosko-
dawcê zgodnie z umow¹ wymaganych
dokumentów:
- faktur b¹d� rachunków wystawio-
nych przez wykonawcê/wykonawców
na wnioskodawcê,
- dowodu uiszczenia udzia³u w³asne-
go wnioskodawcy w realizacji zadania,
- po otrzymaniu przez �Centrum�
protoko³u koñcowego odbioru robót,
okre�laj¹cego koszt i zakres wykony-
wanych robót, podpisanego przez pra-
cownika PCPR, inspektora z uprawnie-
niami budowlanymi, pracownika O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej (w uzasadnio-
nych przypadkach), wnioskodawcê,
oraz wykonawcê,
- po sprawdzeniu w/w dokumentów
pod wzglêdem merytorycznym i for-
malnym.

Dofinansowanie ze �rodków
PFRON zostanie przekazane przele-
wem na wskazane przez wnioskodawcê
konto lub przekazem pocztowym na
adres wnioskodawcy podany w umowie
lub w innej formie uzgodnionej z wnio-
skodawc¹, b¹d� po wskazaniu przez
wnioskodawcê na rachunek bankowy
wykonawcy sprzêtu lub sprzedawcy.
2. W rozliczeniu nie uwzglêdnia siê
kosztów op³at i kar umownych, a tak-
¿e podatkówod towarów i us³ug w przy-
padku p³atniku VAT.

§ 10
1. Pozosta³e warunki wymogi okre-
�la Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i
Polityki Spo³ecznej z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie okre�lenia rodzajów
zadañ powiatu, które mog¹ byæ finan-
sowane ze �rodków Pañstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych (Dz. U. nr 96, poz. 861
z pó�n. zm.).
3. likwidacja barier w komuniko-
waniu siê i technicznych:
- obni¿yæ wysoko�æ dofinansowania
do 65% kosztów danego urz¹dzenia,
- zrezygnowaæ obecnie w ramach
zadania �likwidacji barier w komuniko-
waniu siê� z dofinansowania do sprzêtu
i oprogramowania komputerowego. W
razie niewykorzystania lub pozyskania
dodatkowych �rodków finansowych
z³o¿one w tym zakresie wnioski zostan¹
rozpatrzone ponownie.
5. Koszty dzia³alno�ci Warsztatów
Terapii Zajêciowej w Zawadzkiem.
Na realizacjê zadania przyznano kwo-
tê: 517 860,00 z³ (zgodnie z obowi¹zu-
j¹cym algorytmem).

�rodki dla niepe³nosprawnychdok. ze str. 6


