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Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu
z dnia..l. ltl.ą.S... 1.1 t ..,

J

w sPrawie wProwadzenia Zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób NiePełnosprawnych do zaclań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych
Przez Miejski OŚrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu oraz kryteriów obowiqzujqcych w 2020 r.

Na Podstawie § 5 rrst. l i ust.5 pkt 1oraz ust, 10 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Miejskiego
OŚrodka PomocY Rodzinie w Bytomiu, a także na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity
Dz. U. z2020 r. PoZ.426 z Poźn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie określania rodzajów zadań powiatu, które mogą byó finansowane
ze Środków Państwowego Funduszu Relrabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. PoZ. 9Ż6 z PoŹń. zm,), rozporządzenia Ministra Pracy i PoliĘki Społecznej z dnia
15 listoPada Ż007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnyclr (Dz. lJ. z 2007 r. nr 230 poz. 1694
z PoŹń. zm,) oraz rozPorządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu
wYrobów medycznych wydawanych na zlecenie (tekst jednolity Dz. IJ. z 20t9 r. poz. 126]
z Poźn, zm.), w związku z lJchwałą nr XXVII/411/20 Rady Miejskiej w Blomiu z dnla
27 kwietnia2020 r. w sPrawie określenia zadań z zakrestt rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niePełnosPrawnYch oraz ustalenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich rcalizację w 2020 roku,

zarządzam, co następuj e :

§l

WProwadzam ZasadY udzielania dofinansowania ze środków Pańshuowego Funduszu Rehabilitacji
Osób }{iePełnosPrawnYch do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Miejski
OŚrodek PomocY Rodzinie w BYtomiu oraz kryteria obowiqzujqce w 2020 r., stanowiące zaŁącznik
do niniej sze go zarządzenia.

§2

WYkonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej osób
Niepełnosprawnych.

§3

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycz nia ż020 r.

Traci moc Zarządzenie nr 39 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu
z dnia 10 kwietnia Ż0l9 r. (z Poźn. zm.) w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania clofinansowania
Ze Środków Państwowego Funduszu Rehabititacji Osób Niepełnosprawnych do zadąń
z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Miejski ośrodek pomocy Rodzinie
w Bytomiu oraz kryteriów obowiqzujqcychw 20]9 r.

§4
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