
 

Zarządzenie Nr 23/2017 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu 

z dnia 28 grudnia 2017 roku 

 

w sprawie ustalenia na 2018 r. procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania 

dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Toruńskiego  

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 

 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a), b), c), d) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

2046), 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 (t. j. Dz. U. 2015, poz. 926), rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 230, poz. 1694) oraz rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2017 poz. 1061) 

zarządzam co następuje 

     § 1.     

W związku ograniczonymi środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przypadających Powiatowi Toruńskiemu według algorytmu w latach 

ubiegłych i w 2018 r., wprowadza się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, 

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 w 2018 r., stanowiące 

załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadza się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Toruniu zwanym dalej „Centrum”, nowe druki wniosków dotyczące dofinansowań ze środków 

PFRON do poszczególnych zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób 

niepełnosprawnych, realizowanych przez Centrum w 2018 roku, stanowiące załącznik nr 2 do 

Zarządzenia Nr 23/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.  

 

 



§ 3. 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Nr 8/2017   Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 12 lutego 2017 roku, w sprawie 

ustalenia procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.  

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia  

2018 r. 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Toruniu 

 

Jolanta Zielińska 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


