
Zarządzenie Nr 3/2018 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 06 marca 2018 roku 
 
w sprawie ustalenia „Zasad rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych                    
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach  pilotażowego programu „Aktywny samorząd”                
w 2018 r.” 
 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze 
środków PFRON (Dz. U. z 2015 r. poz. 926), w związku z Uchwałą 15/2013 Zarządu PFRON 
z dnia 22 lutego 2013 roku  w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd”, zmienioną Uchwałą nr 14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 r.               
i Uchwałą Nr 71/2016 Zarządu PFRON z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającymi uchwałę w 
sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz Uchwałą nr 260/2013 
Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej pełnomocnictwa do 
podpisania porozumienia i umowy, realizacji, monitorowania i rozliczenia pilotażowego 
programu  „Aktywny samorząd”  zarządza się co następuje: 
 

§1 
 

 Ustala się „Zasady rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych  o dofinansowanie ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r.” stanowiące załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§2 
 
1. Określa się i wprowadza do stosowania w 2018 roku następujące formularze 

wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w ramach  programu „Aktywny samorząd”: 
1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” Moduł I, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, stanowiący   
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

2) Wniosek  o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd” Moduł II, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
2. Integralną część wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 stanowią „wkładki” 

przedmiotowe do ww. wniosku, zawierające specyfikacje różnych przedmiotów 
dofinansowania. Formularze „wkładek”, odrębnych dla poszczególnych obszarów 
dofinansowań, stanowią załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

3.„Wkładki” , o których mowa w ust.2  stosuje się odpowiednio: 
1) dla Modułu I /Obszar A/ Zadanie nr 1 – zawierającą specyfikację przedmiotu 

dofinansowania w zakresie dofinansowania oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu, 

2) dla Modułu I /Obszar A/ Zadanie nr 2 – zawierającą specyfikację przedmiotu 
dofinansowania w zakresie dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B, 

3) 3) dla Modułu I /Obszar B/ Zadanie nr 1 oraz nr 2 - zawierającą specyfikację przedmiotu 
dofinansowania  w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego oraz jego 
elementów oraz oprogramowania albo szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

4) dla Modułu I /Obszar C/ Zadanie nr 2 – zawierającą specyfikację przedmiotu 
dofinansowania w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 



5) dla Modułu I /Obszar C/ Zadanie nr 3 – zawierającą specyfikację przedmiotu 
dofinansowania w zakresie dofinansowania zakupu protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 

6) dla Modułu I /Obszar C/ Zadanie nr 4 – zawierającą specyfikację przedmiotu 
dofinansowania w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania sprawności  technicznej 
posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, 

7) dla Modułu I /Obszar D – zawierającą specyfikację przedmiotu dofinansowania                         
w zakresie dofinansowania kosztów opieki dla osoby zależnej. 

 
§3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


