
 
 

I N F O R M A C J A 

Moduł I Obszar C – Zadanie 2  

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO 

SKUTERA LUB WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM  

 

Termin przyjmowania wniosków   od 03.06.2019 r. do 31.08.2019 r.  
 

Miejsce składania wniosków : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach                    

ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice (pok. nr 16 lub sekretariat ). Dotyczy wnioskodawców 

zamieszkujących na terenie Powiatu Polkowickiego. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA :  

• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie 

o niepełnosprawności  

WARUNKI WYKLUCZAJĄCE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE: 

• wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu. 

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW: maksymalna kwota 

dofinansowania 3.500 zł. 

 Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed złożeniem 

wniosku. Wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem 

zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także                   

w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją.   

 

UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY: nie wymagany.  

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: może być udzielona po zakończeniu okresu 

gwarancji.  

ZAKRES POJĘĆ 

SKUTER O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM – należy przez to rozumieć czterokołowy lub 

trzykołowy skuter/pojazd o napędzie elektrycznym, także składany/kompaktowy, pełniący 

funkcję wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo                                

do poruszania się: skuter wyposażony m.in. w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy.  

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA należy przez to rozumieć  

a) w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne 

zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani 

przedawnione ani umorzone, 

b) w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji 

administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania: 

- wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane                             

z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których 

nie wskazano terminu płatności, 

- wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane                            

z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji                                    

z oznaczonym terminem płatności, 

 - wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności. 



 
 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego 

( art.25 KC) 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; można mieć tylko jedno 

miejsce zamieszkania.  

 

 

 


