
 

Zarządzenie nr 14/2018 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu 

 z dnia 16.11.2018r. 

w sprawie: ustalenia procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania 

dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 
 

 
Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit a, b, c, d i f oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 

511 ze zm.),  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 926) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów 

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

 

§ 1 

 

1. W związku ograniczonymi środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przypadających Powiatowi Milickiemu według algorytmu w latach ubiegłych, 

wprowadza się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu, zwanym dalej „Centrum” 

procedury rozpatrywania wniosków i zasady udzielania dofinansowań ze środków PFRON do 

poszczególnych zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych, realizowanych 

przez Centrum, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

2. W przypadku niedoboru środków w danym roku istnieje możliwość realizacji tylko wybranych 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, po dokonaniu wyboru zadań przez powiat – na podstawie 

zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz priorytetów powiatu określonych w 

powiatowych programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

§ 2 

 

1. Zasady przyjęto w oparciu o Standardy realizacji przez samorząd powiatowy zadań 

finansowanych ze środków PFRON opracowane na zlecenie PFRON przez konsorcjum: WYG 

PSDB Sp. z o.o. (lider konsorcjum) w Warszawie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku 

Pracy „S-TO-S” (partner konsorcjum) w Warszawie. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r. , 

za wyjątkiem wniosków dot. dofinansowania sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych – 

w tym przypadku obowiązuje z dniem podjęcia. 

3. Traci moc Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 02.01.2018r. w sprawie: ustalenia procedur rozpatrywania 

wniosków i zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

    Monika Szczepańska 

                                                 Dyrektor PCPR w Miliczu 


