
ZARZĄDZENIE NR 60 /2022 

STAROSTY KIELECKIEGO 

Z dnia 22 kwietnia 2022 roku 

 

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków z terenu Powiatu Kieleckiego 

dot. dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych 

 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7, lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 r. poz. 573  

z późn. zm.), § 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki z dnia 15 listopada 2007 

roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.) 

oraz na podstawie Uchwały nr 266/102/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia  13 kwietnia 

2022 roku w sprawie określenia wysokości dofinansowania w 2022 roku ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia osób 

niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki osób niepełnosprawnych, usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza 

przewodnika oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Kielcach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 245/422/2021 Zarządu 

Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2021 roku, zarządzam co następuje: 

§ 1 

  Do rozpatrywania złożonych wniosków o dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych powołuje się komisję  

w osobach: 

1. Pan Stefan Bąk – Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego –  Przewodniczący Komisji, 

2. Pani Anna Florczyk – Bielna  - Dyrektor PCPR w Kielcach – Członek Komisji, 

3. Pani Anna Lesiak – Dobosz – Inspektor referatu ds. rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych PCPR w Kielcach – Członek Komisji, 

4. Pani Wioletta Trzęsień – Pracownik socjalny referatu ds. osób niepełnosprawnych 

PCPR w Kielcach – Członek Komisji, 

5. Pani Iwona Pyczek – Konsultant – Doradca ds. osób niepełnosprawnych – PCPR  

w Kielcach – Sekretarz Komisji. 



 

§ 2 

 Traci moc zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Kieleckiego z dnia 1 kwietnia 2021 roku w 

sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków z terenu Powiatu Kieleckiego dot. 

dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   STAROSTA 

Mirosław Gębski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


