
UCHWAŁA NR 51/19
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/19 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zasad rozpatrywania i rozliczania w 2019 roku, wniosków dotyczących 

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – likwidacja barier 

utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 5, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 511), Rozdziału I ust. 2 Zasad dotyczących wyboru, 
dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie  w ramach modułu I i II pilotażowego 
programu „Aktywny Samorząd”, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu 
PFRON z dnia 22 lutego 2013r. (tekst jedn. uchwała nr 16/2019 Zarządu PFRON z dnia 
05.03.2019 r.), Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących  realizatorów 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku, stanowiących załącznik do uchwały 
nr 4/2019 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2019r., Zarząd Powiatu w Staszowie uchwala, 
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 21/19 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie 
zasad rozpatrywania i rozliczania w 2019 roku, wniosków dotyczących dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Modułu I pilotażowego 
programu „Aktywny Samorząd” – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną 
i zawodową,  wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zatwierdza się punktowy system oceny merytorycznej wniosków i ustala się minimalny próg 
punktowy wynoszący 55 pkt,  umożliwiający bieżące udzielenie dofinansowania osobom 
niepełnosprawnym przed zakończeniem terminu naboru wniosków w Module I programu, 
wyznaczonym na dzień  31.08.2019r.2) W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 21/19, w Rozdziale II 
ust. 14 i 15 otrzymują brzmienie: 

14. Realizator wyznacza minimalny próg punktowy oceny merytorycznej, wynoszący 55 pkt, 
umożliwiający otrzymanie dofinansowania przed upłynięciem ostatecznego terminu naboru 
wniosków, wyznaczonego na dzień 31.08.2019 r. 

15. Wnioski osób niepełnosprawnych otrzymujących liczbę punktów uniemożliwiającą bieżące 
udzielenie dofinansowania (poniżej 55 pkt), będą rozpatrywane po  dniu 31.08.2019 r. przy założeniu, 
że w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów 
w ramach dokonanej oceny merytorycznej.   

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 21/19 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. 
pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wniosków rozpatrywanych 
w ramach środków przekazanych przez PFRON na realizację programu ”Aktywny samorząd” 
w 2019 roku. 

Zarząd Powiatu w Staszowie:

Przewodniczący Zarządu: Józef Żółciak

Wicestarosta: Leszek Guzal

Członkowie Zarządu: Janusz Bąk

Krystyna Semrau

Zbigniew Wiącek
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Uzasadnienie

Rozdział I ust. 2 Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków
o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” określa,
że Realizator dokumentuje przyjęte przez siebie szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków,
w szczególności dotyczące:

1) weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków (w tym kryteria oceny merytorycznej wraz
ze sposobem stosowania oceny),

2) podejmowania i realizacji decyzji o przyznaniu dofinansowania,

3) wyliczania wysokości dofinansowania (…),

4) rozliczania przyznanych osobom niepełnosprawnym środków PFRON,

- w sposób umożliwiający ocenę zgodności podejmowanych decyzji - z przyjętym zasadami.

Zgodnie z ust. 27 pkt 3 Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących
realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku, ocena merytoryczna
wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na
realizację celów programu; w związku z tym realizator programu będzie stosował punktowy
system oceny wniosków, wyznaczając przy maksymalnym pułapie 100  punktów - minimalny próg
punktowy umożliwiający bieżące udzielanie dofinansowania.

Na podstawie Uchwały Nr 21/19 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2019 r.
przyjęto zasady rozpatrywania i rozliczania w 2019 roku, wniosków dotyczących dofinansowania
ze środków PFRON, w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,
w których wyznaczono minimalny próg punktowy, umożliwiający bieżące udzielanie
dofinansowania osobom niepełnosprawnym przed zakończeniem ostatecznego terminu naboru
wniosków (tj. przed dniem 31.08.2019 r.), wynoszący 80 pkt.

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie minimalnego progu punktowego, warunkującego
bieżące dofinansowanie wniosków, do liczby 55 pkt, co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie
przyznanych środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” przed dniem
31.08.2019 r.
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