
Uchwała Nr 1269/2014 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 18 listopada 2014 r.  

 

w sprawie:  wyboru wniosków i przyznania dofinansowania na realizację zadań objętych pilotażowym  

programem „Aktywny Samorząd” w roku 2014 w ramach modułu I obszar A zadanie 2 

oraz modułu I obszar D 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 „Zasad przyznawania dofinansowań w ramach 

programu finansowanego za środków PFRON Aktywny Samorząd w 2014 r. w Powiecie 

Krapkowickim” stanowiących załącznik do uchwały Nr 1105/2014 Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie Zasad przyznawania dofinansowań w ramach programu 

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny 

Samorząd” w 2014 r. w Powiecie Krapkowickim Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Dokonuje się podziału środków finansowych, na realizację zadań objętych pilotażowym 

programem „Aktywny Samorząd” w roku 2014 w ramach wydatków bieżących, które obejmują 

modułu I obszar A zadanie 2 (pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B) oraz modułu I obszar D 

(pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej), 

przyznanych dla Powiatu Krapkowickiego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rok 2014 w wysokości 4 382,00 zł. 

2. Wykaz wybranych wniosków oraz kwot dofinansowania stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz ich rozliczenia zostaną określone w umowach. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         

 

Podpisy członków Zarządu: 

Maciej Sonik                                           ………………………… 

Sabina Gorzkulla – Kotzot                   ………………………… 

Genowefa Kozubek – Kopecka           ………………………… 

Tomasz Sokołowski                              ………………………… 

Ryszard Reszczyński ………………………… 



 Załącznik  

 do Uchwały Nr 1269/2014 

 Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

 z dnia 18 listopada 2014 r.  

 

 

 

Nr 

wniosku 
Wnioskodawca 

Przedmiot 

dofinansowania 

(moduł, obszar, 

zadanie) 

Ilość punktów 

uzyskanych 

zgodnie  

z oceną 

merytoryczną 

Całkowita 

wartość 

zadania 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Przyznana kwota 

dofinansowania 

1 Ewa Kochanek 

utrzymanie 

aktywności 

zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej - 

pobyt dziecka 

w przedszkolu  

(Moduł I obszar D) 

40 pkt 1 400,00 zł 1 190,00 zł 1 190,00 zł 

2 Agnieszka 

Krukowska 

utrzymanie 

aktywności 

zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej - 

pobyt dziecka 

w żłobku  

(Moduł I obszar D) 

40 pkt 4 051,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

3 Sebastian Bonk 

prawo jazdy kat. B - 

koszt kursu i 

egzaminów, koszty 

dojazdu obejmujące 

koszty przyjazdu na 

kurs i powrotu  

z kursu 

(Moduł I obszar A 

zadanie 2) 

95 pkt 1 590,00 zł 1 192,50 zł 1 192,00 zł 

 Razem   7 041,00 zł 4 382,50 zł 4 382,00 zł 

 

 

 

 

 

 


