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z dnia  11 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zmiany Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie 
do rehabilitacji na lata 2016-2018

Na podstawie:

- art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930 
ze zmianami),

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zmianą),

- art. 44b ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2046),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Powiatową 
Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W Programie wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji 
na lata 2016-2018, przyjętym uchwałą nr 334/XX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 kwietnia 2016 r., rozdział 
IV. Adresaci (beneficjenci) Programu otrzymuje brzmienie:

„Grupa beneficjentów Programu została określona po analizie wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej (ze środków PFRON), składanych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 
Z dokumentacji tej wynika, że najliczniejszą grupę wśród wnioskujących stanowią osoby z dysfunkcją 
narządu ruchu, ze schorzeniami neurologicznymi i układu krążenia.

Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika, które 
spełniają łącznie następujące warunki:

1) ukończyły 18 rok życia,

2) posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
lub równoważne:

- z orzeczoną dysfunkcją narządu ruchu (symbol w orzeczeniu 05-R) lub schorzeniami 
neurologicznymi (symbol w orzeczeniu 10-N) potwierdzonymi w treści ww. orzeczenia lub

- są kobietami po zakończonym procesie leczenia choroby nowotworowej piersi (symbol 
w orzeczeniu 11-I) potwierdzonym w przedstawionym zaświadczeniu lekarskim,

3) miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie 
nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

4) złożą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku wypełniony formularz wniosku o zakwalifikowanie 
do uczestnictwa w Programie wraz z załącznikami: kopią aktualnego orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności oraz zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia zezwalającym na uczestnictwo 
w Programie. Formularz wniosku o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Programie i druk zaświadczenia 
lekarskiego dostępne będą u realizatorów Programu oraz na ich stronach internetowych.
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Przez miejsce zamieszkania należy rozumieć, zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscowość, w której 
wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, 
w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych 
interesów). O miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, 
ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu.

Z grupy zgłaszających się osób, każdego roku objętych zostanie działaniami w ramach realizacji Programu 
80 uczestników (160 w przypadku uruchomienia kolejnego działu rehabilitacji).

Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do 31 października każdego roku realizacji Programu (termin 
ten wynika z konieczności ukończenia cyklu zabiegów rehabilitacyjnych do końca danego roku). Na koniec 
każdego miesiąca sporządzane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, po weryfikacji 
wniosków, listy osób zakwalifikowanych do Programu, które następnie zostaną przekazane do Centrum 
Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku, zwanego 
w dalszej części CRiR „BUSHIDO”.”

§ 2. Odpowiedzialnymi za wykonanie uchwały są Dyrektorzy: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rybniku oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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