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PREZYDENT 
M i a s t a Z g i e r z a 

dr Iwona Wieczorek 
Pan 
Marek Hiliński 
Radny Rady Miasta Zgierza 

za pośrednictwem 
Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza 

Wpłynęło do Biura Rady 
Miasta Zgierza 

^Al... .. Odpowiedź na interpelację 

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 28 
kwietnia 2011 roku w sprawie zamontowania windy dla osób niepełnosprawnych w budynku 
Urzędu Miasta Zgierza informuję, że możliwości sfinansowania ww. inwestycji z funduszy 
zewnętrznych w roku 2011 są bardzo ograniczone. 

Po pierwsze, brak źródeł finansowania przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu 
windy dla osób niepełnosprawnych. Środki na ten cel zapewnia wyłącznie Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w roku bieżącym nie ogłosił jeszcze naboru 
wniosków. Kwestia ubiegania się o dotację z PFRON jest jednak uzależniona od posiadanych 
środków w budżecie funduszu. Ponadto, w pierwszej kolejności dofinansowanie przekazywane 
będzie podmiotom wnioskującym w roku ubiegłym. 

Po drugie, Zarząd PFRON przyjął zasady udzielania pomocy finansowej projektom 
(działaniom), które dadzą się zakwalifikować do normatywnie przyjętych obszarów wsparcia: 
a) wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych sprzęt rehabilitacyjny -
obszar A, 
b) likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie 
umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - obszar B, 
c) likwidacja barier transportowych - obszar D, 
d) dofinansowanie wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób 
niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków 
europejskich - obszar E, 
e) tworzenie warsztatów terapii zajęciowej lub odtworzenie majątku/środków trwałych warsztatu 
terapii zajęciowej - obszar F. 

Analizując powyższe zapisy można wnioskować, że działanie polegające na zakupie 
i zamontowaniu windy dla osób niepełnosprawnych będzie mogło uzyskać dofinansowanie pod 
warunkiem skierowania ww. działania do placówek edukacyjnych. Dodatkowym ograniczeniem 
może być wymagany program klas/grup integracyjnych realizowany w placówkach edukacyjnych -
co miało miejsce w roku ubiegłym. 

Kolejne ograniczenia dotyczą kwoty wsparcia - maksymalna wysokość dofinansowania ze 
środków PFRON dla obszaru B nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 PLN na każdy projekt. 
Koszt opracowania i wykonania projektu platformy przyschodowej (dla jednej kondygnacji) to 
kwota od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od specyfiki 
i funkcjonalności urządzenia. 
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Ostatnią kwestią są możliwości i uwarunkowania techniczne windy (platformy) i adaptacja 
schodów i powierzchni w budynku do prac montażowych. Ponadto, wymagane będą uzgodnienia 
i zgłoszenia wykonania prac remontowych i adaptacyjnych w budynku. 

Podsumowanie: 
Mając na uwadze aktualnie dostępne źródła finansowania i ograniczenia w pozyskaniu 

środków z PFRON z uwagi na kryteria przedmiotowe informuję, że realizacja inwestycji 
uzależniona będzie wyłącznie od posiadanych środków w budżecie Miasta, umożliwiających 
sfinansowanie całego przedsięwzięcia. 

Otrzymują: 

1) Pan Marek Hiliński - Radny Rady Miasta Zgierza 
2) Pan Jarosław Komorowski - Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 
3) a/a. 


