
UCHWAŁA NR<??:d.Q 2021 
ZARZĄDU PpWIĄTU W KIELCACH 

z dnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 178/49/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 24 lutego 

2021 r. w sprawie przyjęcia zasad realizacji programu „AKTYWNY SAMORZĄD" 

finansowanego ze środków PFRON w Powiecie Kieleckim w 2021 roku. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, 

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.2020 r. poz. 920 ze zm.) art. 47 ust. 1 pkt. 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 573), oraz Uchwały Nr 48/219/2015 Zarządu 

Powiatu w Kielcach z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielania upoważnienia 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, uchwala się co następuje: 

§1  

W załączniku do uchwały 178/49/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 24 lutego 2021 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

W Rozdziale II określającym tryb składania wniosków o dofinansowanie ze środków 

PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" dodaje się pkt 5, 6, 7 

o następującej treści: 

5. Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I: 

1. Obszar A i Obszar C - Zadania: 1 i 3 oraz 5 - ponowna pomoc może być udzielona po 

upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy; 

2. Obszar C - Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 - ponowna pomoc może być udzielona 

po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną; 

3. Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, 

licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy. 

6. Samorząd Powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem 

okresów, o których mowa w ust. 5 wobec wnioskodawców, którzy wskutek: 

1) pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać 

z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu 

dofinansowania; 



2) zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on 

zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę. 

7. Wnioskodawca składający wniosek przed upływem terminu, o którym mowa pkt 5 

niniejszego rozdziału zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające 

pogorszenie stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym na wzorze wskazanym przez 

Realizatora, zaś w przypadku utraty przedmiotu dofinansowania na skutek zdarzeń losowych 

oświadczenie o utracie przedmiotu dofinansowania wraz z uzasadnieniem zawierającym 

okoliczności utraty przedmiotu. W przypadku gdy dofinansowany przedmiot uległ zniszczeniu 

w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę wnioskodawca winien przedłożyć 

informację od producenta lub wykonawcy usługi stwierdzający ten fakt. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kielcach. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Członek Zarządu Powiatu w Kielcach nadzorujący 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej i Skarbnik Powiatu w Kielcach. 

§2 

§3 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu: 

Wicestarosta 
Tomasz Pleban 

Mariusz Ściana 

Starosta Kielecki 
Mirosław Gębski .... 

Członkowie zarządi 
Stefan Bąk 

Cezary Majcher. 


