Zarządzenie Nr 2/2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju
z dnia 3 kwietnia 2017 roku
w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego
w Biłgoraju stanowiącego
11 grudnia

2012r.

w sprawie

uchwalenia

Pomocy Rodzinie w Biłgoraju zmienionego
10.03.2015,

Uchwałą

Nr 169/2016
rodzajów

Ministra

zadań

Rehabilitacji

Nr 97/2015

Zarządu Powiatu

Rozporządzenia

Organizacyjnego

które

mogę

Powiatowego

Centrum

Uchwałą Nr 20/2015 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia

w Biłgoraju

Osób Niepełnosprawnych

rehabilitacyjnych

Regulaminu

Centrum Pomocy Rodzinie

Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia

Zarządu Powiatu w Biłgoraju

Pracy i Polityki

powiatu,

Rozporządzenia Ministra

Powiatowego

załącznik do Uchwały Nr 343/2012

z dnia 16.09.2015

z dnia 13.12.2016r.,

Społecznej

w związku

z dnia 25.06.2002r.

być finansowane

ze środków

oraz Uchwałą

z § 13 ust 2 i 4

w sprawie

określenia

Państwowego

Funduszu

(Dz. U. 2013, poz. 1190, z późno zrn.), oraz § 11 i 12

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów

(Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694 z późno zm.) zarządza się, co następuje:

§1
W związku

z niewystarczającym

Niepełnosprawnych

ustawy z dnia 27 sierpnia
nie pełnosprawnych
środkami

limitem

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

przeznaczonych na realizacje zadań określonych w przepisach art. 35a ust 1 pkt 7
1997r. o rehabilitacji

zawodowej

i społecznej

(Dz. U. 2011, poz. 721 z późno zm.) w celu zapewnienia

PFRON, w tym:

celowości,

racjonalności,

wykonania zadań, ustala się kryteria rozpatrywania
1.

turnusów

rehabilitacyjnych,

2.

likwidacji barier architektonicznych,

prawidłowej

i oszczędności

osób

gospodarki

oraz należytego

w 2017 roku wniosków o dofinansowanie:

stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

3.

likwidacji barier w komunikowaniu

4.

likwidacji barier technicznych,

5.

zaopatrzenia

w sprzęt

efektywności

oraz zatrudnianiu

stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
się, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,

rehabilitacyjny,

przedmioty

ortopedyczne

i środki

pomocnicze,

stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Wykonanie

Zarządzenia powierza

się Pani Monice Zając - Kierownikowi

Zespołu ds. rehabilitacji

społecznej osób nie pełnosprawnych.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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