ZARZĄDZENIE Nr

/2018

Starosty Łęczyńskiego
z dnia ………………….. 2018 roku
w sprawie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych przyznawanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2016r., poz. 2046 z późn. zm.), oraz §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych i dużymi potrzebami osób
niepełnosprawnych, ustalam, że wysokość dofinansowania uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym oraz pobytu ich opiekunów obniża się o 20%
kwot, o których mowa w § 6 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230 poz. 1694
z późn. zm.)
§2
Ustalam, iż w roku 2018 dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych będą
przyznawane w miarę posiadanych środków finansowych w sposób następujący:
1. w pierwszej kolejności dla dzieci niepełnosprawnych w wieku do 16 lat oraz
młodzieży w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień
niepełnosprawności,
2. w dalszej kolejności dla dorosłych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego
i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważnego według kolejności
złożenia wniosku, ponadto uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt
niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
3. w następnej kolejności – dla osób dorosłych posiadających lekki stopień
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, ponadto uwzględnia się na korzyść
wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łęcznej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

