
 

ZARZĄDZENIE NR 34 /2021 
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE 

z dnia  29 kwietnia 2021 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i środków Gminy Miasta Sopotu w 2021 r. 
 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a-f oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2015 r. poz. 926), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu 

wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061 z późn. zm.), w związku  

z rozdziałem IX pkt. 2, 3 i 4 „Sopockiego programu wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/424/2013 Rady Miasta 
Sopotu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Sopockiego programu wsparcia osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej” 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzenie Nr 21 /2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie  

z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i środków Gminy Miasta Sopotu w 2021 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„ 4. W pozostałych sprawach związanych z dofinansowaniem likwidacji barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych, maksymalne kwoty dofinansowania proponuje komisja 

powołana Zarządzeniem Nr 33/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sopocie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski  

o udzielenie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz ze środków Gminy Miasta Sopotu w ramach zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 maja 2021 r. 

                                                                                      DYREKTOR 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                  w SOPOCIE 
                                                                                    /-/ Andrzej Czekaj                                                                                     
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