
PCPR.0030.4.2021 

 

Zarządzenie nr 4/2021 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie 

z dnia 18.01.2021 r. 

 

w sprawie: Szczegółowych kryteriów przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych           

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego w 2021 roku 

 

            Na podstawie: Uchwały nr 299/2018 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 18.01.2018 r.  

w sprawie: „Zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych  z terenu Powiatu Wolsztyńskiego” oraz Uchwały nr 121/2016 Zarządu Powiatu 

Wolsztyńskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie do dysponowania środkami Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

zarządzam co następuje:  

 

§ 1. 

Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji                             

Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego  rozpatrywane będą                       

po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

o wysokości środków przypadających dla powiatu na dany rok oraz po podziale tych środków          

na zadania przez Radę Powiatu Wolsztyńskiego.  

 

§ 2. 

1. Przyznanie dofinansowania uzależnione będzie od oceny sytuacji społecznej osoby 

niepełnosprawnej i jej potrzeb w zakresie rozwijania umiejętności społecznych dokonanej przez 

specjalistę do spraw pracy z rodziną oraz inspektora (Dział obsługi osób niepełnosprawnych), 

zgodnie z kartą oceny merytorycznej wniosku, którą wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

 2. Ocena wniosku oparta jest na systemie punktowym. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba 

punktów wynosi 125.                                                                                                                                                             

 3. W pierwszej kolejności dofinansowanie przyznane zostanie Wnioskodawcom, których wnioski 

uzyskają najwyższą liczbę punktów.                                                                                                                          

4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności dofinansowania decyduje data 

wpływu kompletnego wniosku, a w przypadku tej samej daty kolejność złożonego wniosku. 

 

 

 

 

 



§ 3. 

W przypadku niewykorzystania lub otrzymania dodatkowych środków z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwiających rozpatrzenie niezrealizowanych 

wniosków, Dyrektor PCPR w Wolsztynie może podjąć decyzję o innej niż wyżej wskazana                     

w procedurze umożliwiającej rozdział środków finansowych. 

 

§ 4. 

Traci moc Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wolsztynie z dnia 02.01.2020 r. w sprawie: „Szczegółowych kryteriów przyznawania 

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych z terenu 

Powiatu Wolsztyńskiego w 2020 roku”. 

 

 

§ 5. 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pani Justynie Gessner. 

 

§ 6. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik nr 1 

Karta oceny merytorycznej wniosku o uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym z dofinansowaniem ze środków PFRON  

 

Karta oceny merytorycznej wniosku Nr ...........................................................................                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                        

......................................................................... 

   IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY 

KRYTERIA OCENY WNIOSKU  Liczba punktów  
Maksymalna 

liczba 

punktów 

Punktacja   

 wniosku  

Osoba  niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

 

w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat ucząca 

się i niepracująca bez względu na stopień 

niepełnosprawności 

 

25 

 

 

 

25 

 

dorosła osoba 

niepełnosprawna 

znaczny  

(I grupa inwalidzka)  
25  

umiarkowany  

(II grupa inwalidzka)  
15  

lekki 

(III grupa inwalidzka) 
10  

Informacja o korzystaniu ze środków finansowych PFRON 

Wnioskodawca  nie korzystał  

z dofinansowania do turnusu  ze  środków 

PFRON  
50 

50 

 

Wnioskodawca nie korzystał  z dofinansowania 

do turnusu  ze środków PFRON  w ciągu 

ostatnich 6 lat i dłużej 
45  

Wnioskodawca  nie korzystał  z dofinansowania 

do turnusu ze  środków PFRON w ciągu 

ostatnich 5 lat 
40  

Wnioskodawca  nie korzystał  z dofinansowania 

do turnusu ze  środków PFRON w ciągu 

ostatnich 4 lat 
30  

Wnioskodawca  nie korzystał  z dofinansowania 

do turnusu  ze  środków PFRON w ciągu 

ostatnich 3 lat 
20  

Potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych 

osoba do 16 roku życia 30 

30 

 

osoba do 24 roku życia ucząca się 

i niepracująca ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności 
20  

osoba do 24 roku życia ucząca się 

i niepracująca z umiarkowanym lub lekkim 

stopniem niepełnosprawności 
10  

Kwota miesięcznego dochodu w przeliczeniu na  jedną osobę 

dochód do 750 zł w przypadku osoby samotnej 
20 

20 

 

dochód od 751 zł do 1830 zł w przypadku osoby 

samotnej 
10  

dochód do 750 zł   na osobę we wspólnym 

gospodarstwie domowym 

20  

dochód na osobę od 751 zł  do 1630 zł                     

we wspólnym gospodarstwie domowym 

10  

                                                    Maksymalna punktacja TR                                                                         125 

WNIOSEK OTRZYMAŁ PUNKTACJĘ  

pieczątka imienna specjalisty do spraw pracy z rodziną dokonującego oceny 

wniosku 

 

Data, podpis 

pieczątka imienna  inspektora działu obsługi osób niepełnosprawnych 

 

Data, podpis 

 


