
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE 

Z DNIA 27.03.2018 ROKU 

 

w sprawie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej      

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511), § 2 pkt 3 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia 

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

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926), rozporządzenia Ministra Pracy           

i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230, 

poz. 1694 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 5  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, określonego w załączniku do uchwały Nr 155/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie     

z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Lublinie, 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. w stosunku do istniejących potrzeb, 

przyjmuje się następujące zasady: 

 

1) pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne w wieku do 16 

lat lub osoby w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień 

niepełnosprawności, 

2) dofinansowanie przysługuje osobie dorosłej niepełnosprawnej, ( z wyłączeniem dorosłych 

osób niepełnosprawnych uczących się i nie pracujących w wieku do 24 lat), raz na dwa 

lata. 

 

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych trudną sytuacją zdrowotną oraz życiową osoby 

niepełnosprawnej Dyrektor PCPR, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Opiniowania Wniosków , 



może zadecydować o przyznaniu dofinansowania z pominięciem zasady przyznawania 

dofinansowania tej samej osobie dorosłej niepełnosprawnej raz na dwa lata. 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 

 

 

(-) 

Aneta Łońska 

Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Lublinie 

 


