
UCHWAŁA Nr 107/113/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 11 stycznia 2022 r. 

w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz uchwały Nr XXVI/88/2021 Rady Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2030 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Przystępuje się do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 

ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej Programem. 

2. Dla realizacji Programu przyjętego uchwałą nr 8/2019 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 06 września 

2019 roku, przyjmuje się do stosowania zapisy zawarte w Procedurach realizacji „Programu wyrównywania 

różnic między regionami III” oraz przyjęte w dniu 29 listopada 2021 r. kierunki działań oraz warunki 

brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r., 

w stosunku do zadań, do których Powiat jest właściwy.  

§ 2. Jednostką odpowiedzialną za realizację Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Grudziądzu. 

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

projektów do dnia 15 lutego 2022 roku. 

2. Projekty, o których mowa w ust. 1 będą składane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-tresc-programu/


Uzasadnienie 

Rada Powiatu Grudziądzkiego w dniu 23 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę nr XXVI/88/2021 w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2030. 

Realizacja celów operacyjnych ww. Strategii może zostać sfinansowana przy udziale środków PFRON 

dostępnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Cel strategiczny III 

ww. Strategii – zapewnienie profesjonalnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, starszym i chorym 

oraz ich aktywizacja, w tym: tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami 

(w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i osób starszych, dofinansowanie rehabilitacji społecznej osób 

z niepełnosprawnościami, likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej, 

likwidacja barier funkcjonalnych w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnościami, likwidacja barier 

transportowych poprzez zakup pojazdów dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami 

dla jednostek organizacyjnych samorządu oraz organizacji pozarządowych, opracowanie programów 

i projektów aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął w dniu 29 listopada 2021 r. 

„Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” w 2022 r.  

Zgodnie z przyjętym dokumentem istnieje możliwość uzyskania dofinansowania  w poszczególnych obszarach: 

A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; 

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; 

E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób 

niepełnosprawnych; 

F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących 

warsztatów terapii zajęciowej; 

G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych 

dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  

Procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” określają, że realizatorem 

Programu w zakresie pomocy z obszaru B, C, D, F, G jest samorząd powiatowy. W uchwale Zarządu Powiatu 

ustalono, że jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za realizację Programu jest Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. 



Beneficjenci pomocy czyli podmioty, na rzecz których realizowane są projekty, składają do samorządu 

powiatowego projekty na realizację zadań zawartych w Programie. Realizator Programu dokonuje weryfikacji 

projektów pod względem formalno – prawnym i merytorycznym i składa do PFRON wystąpienie w sprawie 

uczestnictwa w realizacji Programu. W przypadku, gdy beneficjentem Programu jest jednostka samorządu 

powiatowego, Powiat składa wniosek o przyznanie środków na realizację projektu do Oddziału PFRON. 

Zgodnie z treścią Programu do kompetencji realizatora należy ustalenie terminu składania projektów 

przez beneficjentów. 

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


