
UCHWAŁA NR 91/2015
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 22 września 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr  32/2015 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 17.03.2015r. w sprawie ustalenia 
"Zasad rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach  pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 
w 2015 r."

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
595 i poz. 645; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072; z 2015 r. poz. 871) w związku z Uchwałą 15/2013 Zarządu 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie realizacji 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, zmienioną Uchwałą nr 14/2014 Zarządu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie realizacji 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,  uchwala się, co następuje:

§ 1. W „Zasadach rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd” w 2015 r.” stanowiących załącznik nr 1 do  Uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 
17.03.2015r. w sprawie  ustalenia "Zasad rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd” w 2015 r.”, zmienionej uchwałą  nr  39/2015 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 
17.04.2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust 9 otrzymuje brzmienie: „Przyjmowanie wniosków z MODUŁU  II następuje w dwóch cyklach, 
adekwatnie do organizacji roku akademickiego/szkolnego:

– cykl I od 13 marca do 30 marca 2015 roku

– cykl II od 01 września do 10 października 2015 roku”

2) § 2 ust 14 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach; pilotażowym 
programie „Aktywny samorząd”  zatwierdzonym uchwałą nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 
2012 roku, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 5/2014 Rady Nadzorczej  PFRON z dnia 
09 czerwca 2014 roku; „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów 
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku” stanowiących załącznik do uchwały nr 13/2015 
Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 roku zmienionej uchwałą nr 33/2015 Zarządu PFRON z dnia 
19 marca 2015 roku; Zasadach  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 14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 roku, Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej PFRON 
z 22 kwietnia 2015 r.- stosuje się odpowiednio przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy o 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1190 z późn. zm).

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum  Pomocy   Rodzinie w Rawie        
Mazowieckiej

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 16.02.2015 roku Powiat Rawski wyraził gotowość realizacji pilotażowego programu
„Aktywny samorząd” w 2015 roku i złożył wystąpienie o przyznanie środków na realizację w/w
programu.

W dniu 26 kwietnia 2013 roku w Łodzi pomiędzy PFRON z siedzibą w Warszawie, a
Powiatem Rawskim została zawarta wieloletnia Umowa nr AS 3/000021/05/D w sprawie realizacji
pilotażowego programu „Aktywny samorząd". W związku z tym Powiat Rawski zobowiązał się do
stosowania zapisów zawartych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, postanowień
zawartych w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku oraz „Zasadach dotyczących wyboru,
dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego
programu „Aktywny samorząd”.

Zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków
o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizator
dokumentuje przyjęte przez siebie szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w sposób
umożliwiający ocenę zgodności podejmowanych decyzji z przyjętymi zasadami.

W związku z powyższym Uchwałą Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia
17.03.2015r. ustalono „Zasady rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” w 2015 r.”

Uchwałą nr 3/2015 roku Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z dnia 22 kwietnia 2015 roku zostały wprowadzone zmiany
w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, dlatego też w aktualnie przedłożonym projekcie
uchwały wprowadza się zmiany do wcześniej przyjętych zasad.
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