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D\lc',l, 1.1 \4,.i.^;e!oU,l,,l.,, 1.1ll.c} R^o,/inie\ BM, ln,',,|.i.,4o. ŁĘ;.Ćtnią źoĘ t.

\, spra§ie wprowadzeii^ Zasdd ud:iclu]lio I]0lin[ulsorldńi!1 ze ślodk^t Puństllnlłego Ftłtdu,szu

RchąhililacJi O\óh NicPetnorPrdffirl:h do zatltlń z zakrev feh,:Ihililalji splccznej rcalizovanl,t:ll

przez Miejski Ośroclek Polnocy Rodzinie u, Bl,t,:l liu 0la, klyeli,iv aholriq:uJqclch lf 2019 l,

Na podsta$,ie § 5 ust, ] i Ust.5 pkt 1olaz Ust, l0 pkt l Regtllalninu olganiżac},jnego Micjskiego

ośrcdka Polnocy Roclzinie *, B},tomiu, a także na podstawie ustawy Z dnia 27 Siclpnia 1997 f,

o rchabilitacji zalvodowej i społecnc; olaż żatrudnien;u osób niepełnosprawn_vch (tekst iednolit},

Dz, U, z 20l8 r, poz, 5l1). rozpoządzenia Ministra Plac} i Politykj Spolecznej 7 dni,25 cZerwoa

2002 r, $ sprawie ol(reślania rodzajów Zadali po\liatu, które lnogą być linansou,arre ze ślodków

Państ§o\łcgo FUndLlSzu Rehabil]tacji osób Niepełnosprawnych (tekst icdnolit) D7 Il, z 2015 l,

poz.926), rozpolządzcnia Minisna Prac_"- i PoliĘrki społcczlcj z dnia l5 listopada 2007 r, \\,sprawic

tuln sów lehabil]tac}jll}ch (Dz, U. z ]007 r, nL 230 poz, i69,1 zc zin.) omz lozporządzenia Ministla

Zdlo\ia z dllia 29 lrraja 20l7 r, rv spla*,ie l1kazu łll,obrllv medycznych rvydawany,ch na zlecenie

!Dż.l). z20|7 r. poż, l06] ze Znr,). w zwiąZku Z Ucll\ła]ą nr Ix"l06/19 Rad} Nliejskiej w B}tonlhl

Z 25 maJca 2019 r. w spm\Ą,ic okleślenia zadari z zaklesu rehabilitacji zalrodorvej i spolecznej osób

niepełrosplalvn},ch omz usta]enia ul,sokości śrorlkórr,' P3list§,owego Funduszu Rchabilitac.ji osób

Nicpelnosprarvnlch prze7naczon},ch nl jch lealiżacic \\ 20 ]9 roku.

7Jl Zldzlrll, Lo lla<rę|]Uje]

§l

Wprowadzan ZlI\dLb udzi?lmid dolinunstlyłaniu ze śro(1l&;l1, Pańsl\f.r?go Fundus: Rehdhiliklcji

Ośób Niepehnspftlu\t)lh cto zat]uń : zdkrŁrLl rehl]bilitacji vołecznej rcalizo]|anych przez Mieilki

{)śrotltk l'tlnloc|, ]ł()dznlie |, B)tltllill ol,:l: kĄreńu obo|nlzujqLe i| 2019 7-,, sunowiące zalącznik

c1o niniejszego zarządzenia,

§2

Wykonanic 7alząc]zenia porvierzarrr kierorvllikorri Dzialu Wsparcia Scrrit,r,lrv

Niepcłnosprawnych,

§]

Zarz4dżenie\łchodZjNż)cieZdnjem!v},dania.znrocąoboliązujapąodlst}cżnia201gl

Osób

§4

Traci nloc Zarządzenic nl j3 D)Teklora N,liejskicgo oślodka Ponlocy Rodzinie w B}łomiu

Z dnii 6 k§,ietnia 20] 8 r, rł spla§,ic {prowadzcnia Zasad udzielaniu dafinanloy,ann!

ze ślodkó\l Pań,\fu|1l,?go Funttusżu lłchdbitit.ltji O.rć)b NiePelnosPrąlłnyth do zadtlń

: .ąk,esu rchąhitil(lcii volccżnej retllizoll,anych prze: Miejski Ośrcdlk Pomocy Rodzhie

|, Bylo]fiiu aldz kr!!erió\l, aba|,iqzuiLtclch |, ]()] E l.
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