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Zarządzenie nr 24 

kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 26 lipca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie nr 12 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Śremie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego 

programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Aktywny 

samorząd” w 2021 r. 

 

Na podstawie uchwały Nr 73/471/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 23 lipca 2020 r.                   

w sprawie upoważnienia kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie do 

składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z realizacją 

pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

„Aktywny samorząd” oraz rozdziału I pkt 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 2013 r. oraz załącznik nr 3 do uchwały nr 2/2021 Zarządu PFRON z dnia  

11 stycznia 2021 r. zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W związku z realizacją programu „Aktywny samorząd” w zarządzeniu nr 12 kierownika 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie 

określenia procedur realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych ,,Aktywny samorząd” w 2021 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wnioski należy składać: 

a) przez Internet w dedykowanym Systemie SOW. Za datę złożenia wniosku w formie 

elektronicznej uważa się datę przesłania wniosku do instytucji, potwierdzoną w SOW. 

b) w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie lub za 

pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą Centrum lub drogą 

pocztową. Realizator umożliwia także złożenie wniosku elektronicznie w siedzibie 

Centrum przy użyciu sprzętu elektronicznego – tabletów i przy pomocy pracownika.” 

 

2. W § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Realizator w odniesieniu do ust. 4 i 5, na pisemną prośbę Wnioskodawcy, może 

przywrócić termin złożenia wniosku pod warunkiem posiadania środków finansowych na 

ich realizację, bez konieczności udokumentowania przyczyny uchybienia terminu.” 

 

3. § 3 ust. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„W 2021 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które: 

a) uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania 

wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta 

PFRON w ramach Obszaru C zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. 

„Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta 

zaangażowanego przez realizatora) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 

10, 

b) posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – 

w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania 

orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych 

zaburzeń rozwojowych (12-C) – liczba punktów preferowanych wynosi wówczas 10, 

c) są zatrudnione - suma punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10, 
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d) posiadają podpis elektroniczny/Profil zaufany na platformie ePUAP i złożył wniosek               

o dofinansowanie  w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych 

wynosi wówczas 10, 

e) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych 

wynosi 5,  

f) w 2020 lub 2021 r, zostały poszkodowane w wyniku działań żywiołu lub innych zdarzeń 

losowych - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5, 

g) które studiują -  liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10, 

h) zamieszkują teren wiejski -  liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10, 

i) posiadają Kartę Dużej Rodziny -  liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5, 

j) nie otrzymali dotąd dofinansowania ze środków PFRON na zakup przedmiotu 

dofinansowania objętego wnioskiem (nie dotyczy Obszaru D)  -  liczba punktów 

preferencyjnych wynosi wówczas 5, 

k) zarejestrowane w urzędzie pracy lub uczestniczące w warsztacie terapii zajęciowej -  

liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5, 

l) wykazujące dochód na osobę w gospodarstwie domowym poniżej kwoty 764,00 zł netto 

-  liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10, 

m) samotnie gospodarujące lub do 16 roku życia -  liczba punktów preferencyjnych wynosi 

wówczas 5.” 

 

4. § 3 ust. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Za realizację programu odpowiada  zespół w składzie: 

1) Karolina Gałuszka - Kierownik, 

2) Agnieszka Kuźniak – Inspektor w Dziale do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych, 

3) Agnieszka Oleszak-Baczyńska – Pracownik socjalny, 

4) Joanna Hyżyk – Główny księgowy 

5) Ewa Paszkowiak – Inspektor w Dziale do Spraw Finansowo-Organizacyjnych”. 

 

§ 2. 

 

Pozostałe zapisy „zarządzenia nr 12 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Śremie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego 

programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Aktywny 

samorząd” w 2021 r.” nie ulegają zmianie. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi: Agnieszce Oleszak-Baczyńskiej – 

pracownikowi socjalnemu. 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


