
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

z dnia 04 maja 2020r 
w sprawie wysokości przyznawania doRnansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do pobytu 
na turnusie rehabilitacyjnym w 2020 roku. 

Na podstawie § 6 ust 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 listopada 2()07r w sprawie turnusów rehabilitacyjnych 
(Dz.U. Nr 230 poz. 1694 z 2007r z późn. zm.) oraz § 19 pkt. 11 Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 221/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zarządzam, co następuje: 

§ 1. W związku ze znacznym niedoborem w 2020 roku środków 
finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w 
turnusach z jednoznacznym ogromnym zapotrzebowaniem osób 
niepełnosprawnych na korzystanie z tych turnusów, obniżam w 2020 r. 
wysokość dofinansowania uczestnictwa w tych turnusach o 20 % i ustalam 
wysokość tego dofinansov/ania w sposób następujący: 

a) dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem 
o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat 
uczącej się niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności 
- 1 248,00 zł, 

b) dla osoby niepełnosprawnej z orzeczonym umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności - 1 223,00 zł, 

c) dla osoby niepełnosprawnej z orzeczonym lekkim stopniem 
niepełnosprawności - 1 040,00 zł, 

d) dła opiekuna osoby niepełnosprawnej - 832,00 zł, 
e) dla osoby niepełnospraAvnej zatrudnionej w zakładzie pracy 

chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności -
832,00 zł. 



§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 14/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łowiczu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości 
przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych do pobytu na turnusie rehabiłitacyjnym w 2019 r. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu 
obsługę zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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