
Regulamin udzielania pomocy 
na cele leczenia i rehabilitacji podopiecznym Stowarzyszenia Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi 

Suskiej w Suszu w ramach wpływów ze sprzedaży plastikowych 
nakrętek 

 

1. Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu udziela pomocy przede 

wszystkim osobom z niepełnosprawnościami w szczególności na cele leczenia i rehabilitacji 

po uprzednim podpisaniu Umowy z Podopiecznym lub jego opiekunami prawnymi na 

podstawie podjętej  decyzji przez Komisję rozpatrującą wniosek, zaakceptowanej  przez 

Prezesa  Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu i 

podjętej uchwały przez Zarząd. 

2. Osoba ubiegająca się o pomoc finansową na cele leczenia i rehabilitacji składa odpowiednio 

uzasadniony wniosek (załącznik nr 1) do siedziby Stowarzyszenia  ul. Piastowska 37. , 14-240 

Susz. We wniosku należy krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego 

wraz z opisem choroby. Wniosek powinien zostać podpisany przez kandydata na 

podopiecznego bądź przez jego opiekuna prawnego lub rodzica jeżeli kandydat nie jest osobą 

pełnoletnią. 

3. Do wniosku o którym mowa w punkcie 2 należy dołączyć: 

a) oryginalne lub poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem Zaświadczenie 

lekarskie” stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim.  

b) kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

c) zaświadczenie specjalisty o konieczności  rehabilitacji ( jeżeli dotyczy) 

4. Wniosek rozpatruje Komisja, w skład której wchodzi pracownik Urzędu Miejskiego w Suszu, 

członek Stowarzyszenia wytypowany przez Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju i 

Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu. 

5. Wnioski rozpatrywane będą w okresach kwartalnych w każdym roku kalendarzowym, w 

terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.  

6. Osoba, dla której prowadzona będzie zbiórka otrzyma pisemną informację w sprawie 

przyznania pomocy. 

7. Zarząd Stowarzyszenia, po rozpatrzeniu wniosku przez Komisję , zawiera umowę w sprawie 

udzielenia pomocy i zakłada Beneficjentowi subkonto (w przypadku pozytywnej decyzji 

Komisji). Terminem ,,subkonto” określa się księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych 

przeznaczonych dla danego Beneficjenta. 

8. Stowarzyszenie może pokrywać jedynie koszty mieszczące się w pojęciach leczenia i 

rehabilitacji na rzecz Beneficjenta. (katalog kosztów stanowi zał.nr 2 ) 

9. Stowarzyszenie pokrywa poniesione koszty na podstawie otrzymanych oryginałów faktur. 

Biletów za przejazdy komunikacją publiczną. Powyższe dokumenty muszą zostać opisane 

przez Beneficjenta lub jego rodzica czy opiekuna prawnego i opatrzone własnoręcznym 

podpisem oraz musi być zawarta klauzula: ,,sfinansowano ze środków pozyskanych ze zbiórki 

nakrętek pozyskanych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w 

Suszu”. 

10. Faktury i rachunki wraz z zestawieniem kosztów –( zał. nr 3 i nr 4) należy dostarczyć do 

siedziby Stowarzyszenia niezwłocznie po ich wystawieniu.  

11. W dokumentach potwierdzających wydatki należy jako płatnika wskazać: 

Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu 

ul. Piastowska 37, 14 – 240 Susz 

 z dopiskiem imienia i nazwiska Beneficjenta.   



12. Na podstawie otrzymanych faktur Stowarzyszenie dokonuje opłaty za dokonany zakup lub 

usługę. Wszelkie zapłaty wykonywane są bezgotówkowo. 

13. Konieczne jest każdorazowe uzgodnienie wydatków ze Stowarzyszeniem.  

14. Refundacja kosztów przejazdu do placówek leczniczych, rehabilitacyjnych i innych 

związanych z procesem usprawniania jest możliwa jedynie po przedłożeniu zaświadczenia 

potwierdzającego pobyt i przedłożenia biletów do rozliczenia przejechanych kilometrów 

zgodnie z zasadami rozliczania podroży służbowych obowiązujących w Stowarzyszeniu.  

15. Stowarzyszenie dokonana starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 14 dni roboczych, 

licząc od dnia otrzymania przez Stowarzyszenie dokumentu potwierdzającego wydatkowanie 

środków. 

16. Stowarzyszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne zobowiązania zaciągnięte przez 

Beneficjenta lub jego rodzica czy opiekuna prawnego. 

17. Regulamin wchodzi w życie po przyjęciu go w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia 

Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu. 

 

 

 

 

 

 

 


