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Zarządzenie nr 14/2022 

kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

z dnia 4 kwietnia 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie nr 12/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Śremie z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania 

wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji społecznej w 2022 roku” 

 

Na podstawie art. 35a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 

z późn. zm.), 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         

z późn. zm.) oraz § 12 pkt 8 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 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W związku z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w zarządzeniu nr 12/2022 

kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 14 marca 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji 

społecznej w 2022 roku”, wprowadza się następujące zmiany: 

 

Rozdział II ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej Funduszem biorą udział 

pracownicy Działu do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w składzie: 

1) Agnieszka Kuźniak – zastępca kierownika, 

2) Agnieszka Oleszak-Baczyńska – pracownik socjalny, 

3) Zuzanna Jakubiak – pomoc administracyjna.   

Zadania osób rozpatrujących wnioski obejmują:  

1) ocenę złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz zasadność 

przyznania dofinansowania, 

2) przedstawienie oceny kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 

w Śremie, zwanego dalej Kierownikiem, w celu podjęcia ostatecznej decyzji                        

o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania. 
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§ 2. 

 

Pozostałe zapisy zarządzenia nr 12/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Śremie z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków 

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w obszarze rehabilitacji społecznej w 2022 roku” nie ulegają zmianie. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Agnieszce Kuźniak – zastępcy kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. 

 

§ 4.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

                                                                                                   Kierownik  

                                                                 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  

                                                                                            Karolina Gałuszka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


