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"Dwa sš szczęcia na wiecie
Jedno małe
- być uszczęliwianym,
drugie wielkie
- uszczęliwiać innych"
/ Julian Tuwim /

"BUS - TAXI"
Stowarzyszenie SON jest inicjatorem zorganizowania w Gliwicach systemu bus-taxi do transportu osób
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. W lipcu 1996 zwrócilimy się do PFRON w Warszawie z
pierwszym wnioskiem dot. dofinansowania zakupu mikrobusu do przewozu w/w. osób. Wczeniej zawarlimy
porozumienie z firmš transportowš z Gliwic, która zobowišzała się sfinansować częciowo zakup samochodu
oraz ponosić koszty utrzymania transportu. W lutym 1997 w celu przyspieszenia realizacji zakupu mikrobusu
zmieniono jednostkę wnioskujšcš - na szkołę integracyjnš. Do wniosku dołšczono listę z nazwiskami i adresami
68 dzieci niepełnosprawnych ( taki sposób działania - jako przyspieszajšcy pozytywnš decyzję podpowiedziano
nam w PFRON! ). Ponieważ i to nic nie dało, w maju 1997 na nasze życzenie PFRON przesłał nam zasady dot.
zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, z których wynika, że Stowarzyszenie SON nie może
otrzymać dofinansowania. Od tej pory starania o zakup mikrobusu przejšł Zarzšd Miasta Gliwice.
(informacja: Janina Stoksik)
Dostrzegajšc problemy rodowiska osób niepełnosprawnych w naszym miecie w zakresie swobodnego
przemieszczania się (poparte zebranymi informacjami), Wydział Zdrowia tutejszego Urzędu oraz Rada
Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 23 stycznia br. jednogłonie zawnioskował,
aby rodki finansowe przyznane na program "Gliwice Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym" przeznaczyć na
dofinansowanie zorganizowania przewozu osób niepełnosprawnych w systemie "BUS-TAXI", który to system
funkcjonuje w wielu miastach (Lublin, Bydgoszcz, Gdynia, Szczecin, Toruń, Warszawa, Zamoć, Kraków,
Katowice, Poznań) zakupujšc mikrobus wyposażony w windę do przewozu osób niepełnosprawnych (o liczbie
miejsc 9 łšcznie z kierowcš) przy jednoczesnym dofinansowaniu ze strony PFRON. Zgodnie z przesłanym
wzorem umowy Zarzšd Miasta może udostępnić samochód osobie trzeciej, zwanej dalej przewonikiem, dla
realizacji przewozu osób niepełnosprawnych oczywicie pod warunkiem, że zakres praw i obowišzków
przewonika nie będzie naruszał postanowień zawartych w umowie. Na poczštku realzacji tego zadania planuje
się organizację przewozu na jednš zmianę za zgodnie z zaleceniami i zapisem w umowie, należy docelowo
dšżyć do przewozu osób niepełnosprawnych w miecie przez całš dobę. Zarzšd Miasta po otrzymaniu
pozytywnej decyzji PFRON (co może nastšpić na poczštku 1998r.)ogłosi przetarg na zakup mikrobusu. Zarzšd
Miasta wydatki na ten cel w projekcie budżetu na 1998r.
(informacja:Wydział Zdrowia UM w Gliwicach)
w górę
NOWA ULGA NA LECZENIE
Ustawa o podatku dochodowym, obowišzujšca od dnia 1 stycznia 1997 r. wprowadziła powszechnš ulgę
podatkowš - na wydatki zdrowotne. Ulga przysługuje każdemu podatnikowi, który osišgnšł przychód
opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każdy podatnik ma do wykorzystania jeden limit tj.
19% faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 208,68 zł. (to znaczy, że powinnimy w 1997
r.wydać 1.098,30 zł.) odliczanych bezporednio od podatku (a nie od podstawy opodatkowania jak dotychczas).
Z tego samego limitu podatnika korzystajš współmałżonek i dzieci, które nie osišgajš przychodów. Odliczamy
kwoty wydane na odpłatne wiadczenia zdrowotne udzielane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, a
także przez lekarzy i lekarzy-dentystów, prowadzšcych praktykę indywidualnš. Czyli wszystkie wydatki na
lekarzy i wiadczšcš usługi zdrowotne prywatnš klinikę czy szpital, prywatne pogotowie ratunkowe. Nie można
odliczyć wydatków na: operację upiększajšcš (nawet jeli przeprowadzimy jš w prywatnym gabinecie); opłaty za
dodatkowe badania w trakcie pobytu w państwowym szpitalu (np. badania USG); kosztów zakupu leków
(wydatki na zakup leków mieszczš się w uldze na rehabilitację). Aby móc skorzystać z ulgi, trzeba
udokumentować wydatki fakturš lub rachunkiem wystawionym przez zakład lub lekarza, zawierajšcym imię,
nazwisko i adres osoby korzystajšcej ze wiadczenia zdrowotnego.
w górę

ULGA NA REHABILITACJĘ
W 1997 roku ulga pozostaje nadal, a wydatki odliczamy od podstawy opodatkowania i muszš one być
udokumentowane. Wyjštek stanowiš jak w 1996 roku wydatki na utrzymanie psa przewodnika dla osoby
niewidomej, ryczałt na przewozy osób niepełnosprawnych z I i II grupš inwalidztwa na zabiegi leczniczo rehabilitacyjne samochodem osobowym, stanowišcym własnoć tych osób, lub osób je utrzymujšcych w
wysokoci 1.110,- zł.; wydatki na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz
osób z niepełnosprawnociš narzšdu ruchu - ryczałt w wysokoci 1.110,- zł. Te trzy rodzaje wydatków nie muszš
być udokumentowane. Należy jednak posiadać zawiadczenie, stwierdzajšce koniecznoć ich ponoszenia.
Wydatki na leki odlicza się gdy przekraczajš miesięcznie w 1997r. 74 zł. Jeżeli sš niższe nie można korzystać z
tej ulgi.
(na podstawie wydawnictwa INFOR oraz "Rzeczpospolitej" opracowała Janina Stoksik)

