
Zarządzenie nr 33/2020 

kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie nr 4/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2020 roku 

 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2019 r.  poz. 1172 z późn. zm.), § 13 ust 2 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  (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 926) oraz § 12 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie przyjętego uchwałą nr 62/417/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 24 

kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie zarządzam, co następuje: 

 

 

W oparciu o analizę wydatków związanych z realizacją złożonych wniosków w ramach 

dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz 

niewykorzystaną pulą środków finansowych PFRON spowodowaną panującą pandemią, 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

§ 1. 

 

§ 2 ust. 2 zarządzenia nr 4/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

dotyczący wysokości dofinansowania przestaje obowiązywać z dniem 2 grudnia 2020 r.  

 

§ 2. 

 

Pozostałe zapisy zarządzenie nr 4/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2020 roku nie ulegają zmianie. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi: Agnieszce Kuźniak - inspektorowi                         

w Dziale do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 


