
                                                                                             

Zarządzenie Nr 22/2008 
    Starosty Rawskiego 
z dnia 15 grudnia 2008 r. 

 
w sprawie powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej Zespołu do oceny merytorycznej i formalnej wniosku                        
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby 
uczestników  warsztatu terapii zajęciowej  
 

Na podstawie art. 10b ust. 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / tekst jednolity  Dz. U. z 2008 r. Nr 14, 
poz. 92/  oraz § 6 ust 3 w związku z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie 
warsztatów terapii zajęciowej /Dz.U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587/  zarządzam, co 
następuje: 
  

§1. Powołuję w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 
Zespół do oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów  wynikających ze 
zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej.  
 

§ 2. Na członków  Zespołu powołuję: 
1. Halinę Bartkowicz-BłaŜejewską - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, jako przewodniczącą Zespołu, 
2. Szymona Kocik – psychologa, 
3. Leszka Przybył – Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, 
4. Marzenę Rymin-Kozłowską – starszego specjalistę w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, 
5. Henryka Berezowskiego – Prezesa Stowarzyszenia Rodziców                  i 

Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie 
Mazowieckiej, 

6.  
§ 3. Zadaniem Zespołu jest dokonanie merytorycznej i formalnej oceny wniosków   

biorąc pod uwagę w szczególności:  
1) waŜność posiadanych przez kandydatów na uczestników warsztatu orzeczeń o 

stopniu niepełnosprawności, zawierających wskazanie do uczestnictwa   w terapii zajęciowej, 
2)  adekwatność profilu terapii zajęciowej oferowanej przez warsztat do rodzaju 

niepełnosprawności tych kandydatów, 
3)  moŜliwość zapewnienia przez warsztat warunków lokalowych, rzeczowych, 

organizacyjnych i kadrowych umoŜliwiających przyjęcie zwiększonej liczby uczestników. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

  Starosta Rawski 
 (-) Józef Matysiak  



 


