
ZARZĄDZENIE Nr  6/2023 
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE 

z dnia 01 marca 2023 r. 
 w sprawie: powołania Zespołu opiniującego w 2023 roku wnioski o dofinansowanie ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 
 

            § 1 

Na podstawie § 35a ust. 1 pkt 7 lit. b i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 

poz. 573) dla obiektywnej oceny złożonych w 2022 roku wniosków o dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych powołuję zespół opiniujący, zwany dalej 

Zespołem, w składzie: 

1. Anna Kӧster – przewodniczący komisji 

2. Kornelia Kościańska – członek komisji 

3. Wiesława Jaszczyk – członek komisji 

4. Przemysław Pufal – członek komisji. 

 

§ 2 
 

Wnioski będą rozpatrywane przez Zespół po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków na 2023 rok oraz po podziale 
tych środków na zadania przez Radę Powiatu Złotowskiego. 
 

            § 3 
 

Zadaniem Zespołu o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia jest: 
a) zapoznanie się z treścią wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji j turystyki 

osób niepełnosprawnych, 
b) ocenia wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym, 
c) przygotowanie wykazu wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, wykazu 

wniosków rozpatrzonych negatywnie oraz wykazu wniosków nierozpatrzonych z uwagi na 
braki formalne. 

 
§ 4 

Procedury dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych: 

1. O dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. 

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą złożyć  

wnioski o dofinansowanie planowanych w danym roku realizacji przedsięwzięć w zakresie 

organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych w 



wysokości do 60% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do łącznej sumy 

10 000,00 zł . 

3. Wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych mogą dotyczyć osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 

działania Powiatu Złotowskiego. 

 
§ 5 

Miejsce złożenia dokumentów: 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, ul. Al. Piasta  32, 77-400 Złotów,  

pokój nr 34 
 
Termin składania wniosków: 

2. Wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. 

 

§ 6 

Wymagane dokumenty: 

 

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i    

turystyki osób niepełnosprawnych, 

2. Aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub innego organu rejestrowego 

(wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku), 

3. Aktualny statut (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 

4. Udokumentowanie posiadanego konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych 

obciążeniach, 

5. Zaświadczenie lub oświadczenie o prowadzonej działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, 

6. Sposób reprezentacji / pełnomocnictwo, 

7. Lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia         

niepełnosprawności /nie dotyczy imprezy masowej/ 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


