ZARZĄDZENIE nr 1/2020
KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LESZNIE
z dnia 26 lutego 2020r.
w sprawie zasad przyznawania niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu
Leszczyńskiego oraz ich opiekunom dofinansowania do uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r.
poz. 1172 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. W związku z ograniczoną ilością środków finansowych na turnusy ustalono poniższe
kryteria przyznania dofinansowania. W roku 2020 dofinansowanie przysługuje osobom
niepełnosprawnym, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5 i 6 - dzieciom i młodzieży uczącej
się i niepracującej do 24 roku życia co rok oraz osobom dorosłym, które dotychczas nie
korzystały z tej formy pomocy i złożyły wniosek przed rozdysponowaniem środków.
W następnej kolejności otrzymują osoby dorosłe, które po raz ostatni korzystały
z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w roku 2017.
2. Ustala się następującą wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych dla
niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego i ich opiekunów w roku 2020:
1) I grupa inwalidzka lub znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowita niezdolność
do pracy i samodzielnej egzystencji – 1.185 zł.
2) II grupa inwalidzka lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowita
niezdolność do pracy – 1.070 zł.
3) III grupa inwalidzka lub lekki stopień niepełnosprawności lub częściowa niezdolność
do pracy – 990 zł.
4) Dziecko niepełnosprawne lub osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lat uczące się
i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności – 1.185 zł.
5) Opiekun osoby niepełnosprawnej – 805 zł.
6) Pracownik zakładu pracy chronionej niezależnie od posiadanego stopnia
niepełnosprawności- 805 zł.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z wyjątkowo trudną sytuacją
życiową uprawnionego możliwe jest przyznanie dofinansowania do turnusu na innych
zasadach niż te, o których mowa w ust. 2.
4. Wnioski niezrealizowane złożone w 2020 roku nie będą rozpatrywane w roku 2021.
§ 2.
W przypadku ogłoszenia w Monitorze Polskim przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej wyższego niż kwota 4.931,59 zł wysokość dofinansowania,
o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez zmian.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.
(-) Mateusz Juśkiewicz

