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ZARZĄDZENIE Nr8/2019 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu  

z dnia 1 lipca 2019 roku 

w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikowania i opiniowania wniosków  

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier  

w komunikowaniu się, likwidacji barier technicznych oraz uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. 

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

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1172) 

oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie 

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

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiącego załącznik  

do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2015 roku (tj. Dz.  

U z 2015 r., poz. 926). 

Zarządza się co następuje: 

§ 1 

Powołuje się Komisję do spraw weryfikowania i opiniowania wniosków o dofinansowanie  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w zakresie likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się, 
likwidacji barier technicznych oraz uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych, w skład której wchodzą następujący etatowi pracownicy  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu: 

1/ Małgorzata Marmurowicz – Przewodnicząca Komisji, 

2/ Grażyna Ilków – członek Komisji, 

3/ Anna Karbowska – członek Komisji, 

4/ Elżbieta Wilamowska – członek Komisji, 

5/ Emilia Mieszałowska – członek Komisji. 

§ 2 

Zadania Komisji: 

Ocena złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym i zasadność przyznania 

dofinansowania ze środków PRFON w zakresie likwidacji barier architektonicznych, likwidacji 

barier w komunikowaniu się, likwidacji barier technicznych oraz uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zgodnie z przyjętymi 

procedurami określonymi w § 1, § 2, § 3 i § 6 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 19-12-2018 r., w sprawie 

ustalenia procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania dofinansowań ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, 

celem podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu lub odmowie dofinansowania. 
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§ 3 

W przypadku nieobecności przewodniczącej Komisji, oceny wniosków dokona pozostały  

skład Komisji. 

§ 4 

W przypadku nieobecności członka Komisji w zastępstwie powołuje się następujących 
etatowych pracowników PCPR w Toruniu: 

1/ Monika Tomaszewska – zastępczy członek Komisji, 

2/ Anna Michalska – zastępczy członek Komisji, 

3/ Jacek Konopka – zastępczy członek Komisji, 

4/ Mariola Igielska – zastępczy członek Komisji. 

§ 5 

Uchyla się w całości Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 20 maja 2016 roku zmieniające Zarządzenie 

Nr 7/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania 

wniosków o dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w zakresie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków 

o dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w zakresie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych.  

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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