
 

 

UCHWAŁA Nr 251/2022 

Zarządu Powiatu w Radziejowie 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 

w 2022r.  

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 920 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje: 

 § 1. 1. Przystępuje się do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 

2022 r. ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zwanego dalej Programem. 

2. Dla realizacji Programu przyjętego uchwałą nr 8/2019 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 

6 września 2019 roku, przyjmuje się do stosowania zapisy zawarte w Procedurach realizacji 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” przyjętych uchwałą nr 77/2019 

Zarządu PFRON z dnia 5 grudnia 2019 roku i Kierunki działań oraz warunki brzegowe 

obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 

w 2022 roku przyjętych decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 29 listopada 2021 roku, 

w stosunku do zadań, do których Powiat jest właściwy. 

3. Ustala się dla beneficjentów pomocy z obszaru B, C, D, F Programu, termin składania 

kompletnych wniosków od dnia 17 stycznia 2022 roku do dnia 11 lutego 2022 roku. 

4. Miejscem składania wniosków jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie, ul. 

Kościuszki 17. 

5. Weryfikacji projektów pod względem formalno – prawnym i merytorycznym, ich wyboru wg 

znaczenia ich realizacji w regionie dla osób niepełnosprawnych oraz rozliczenia dokona zespół 

powołany przez Starostę w drodze Zarządzenia. 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 i poz. 1834 



 

 

6. Organizację, tryb i zasady działania zespołu określi regulamin, który będzie stanowił 

załącznik do zarządzenia, o którym mowa w ust. 5. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Radziejowskiemu. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

 Uzasadnienie 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III”, który przewiduje możliwość uzyskania 

dofinansowania na przedsięwzięcia związane z rehabilitacją społeczną i zawodową osób 

niepełnosprawnych. 

PFRON ustalił, że dla obszarów: 

B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach 

samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się 

i komunikowania; 

C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 

D – likwidacja barier transportowych; 

F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury 

istniejących warsztatów terapii zajęciowej. 

Beneficjenci pomocy, czyli podmiot, na rzecz, którego realizowany jest projekt, inni niż 

samorząd powiatowy składają do Powiatu projekty na realizację zadań zawartych 

w programie, a następnie Powiat po dokonaniu weryfikacji projektów pod względem formalno 

– prawnym i merytorycznym składa do PFRON wystąpienie w sprawie uczestnictwa 

w realizacji programu. W przypadku, gdy beneficjentem programu jest jednostka samorządu 

powiatowego wówczas Powiat po weryfikacji projektów składa wniosek do PFRON. Realizator 

programu, czyli samorząd powiatowy po zawarciu umów z Funduszem na „wniosek” 

i „wystąpienie” jest zobowiązany prowadzić dla każdej umowy rachunek bankowy wydzielony 

dla środków PFRON oraz prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający 

jednoznaczne określenie przeznaczenia kwot przekazywanych przez Fundusz w ramach 

realizacji programu.  

 


