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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr  88 /2021  

Zarządu Powiatu Sanockiego   

z dnia 2 czerwca 2021 roku. 

 

Zasady zbierania i rozpatrywania wniosków  

w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 

 

1. Określenie Beneficjentów, adresatów oraz cel i warunki uczestnictwa zawiera program 

przyjęty i realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

„Zajęcia klubowe w WTZ”, zwany dalej „programem”. 

 

2. Treść programu określa Uchwała Rady Nadzorczej PFRON z dnia 12 czerwca 2018 roku 

Nr 7/2018. Procedury realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” stanowią załącznik do 

Uchwały Nr 41/2018 Zarządu PFRON z dnia 26 czerwca 2018 roku. 

 

3. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Zajęcia klubowe 

w WTZ” składane są przez podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Szopena 5, na 

formularzu wniosku według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do niniejszych zasad. 

 

4. Wnioski w ramach programu przyjmowane są w dwóch turach:  

1) I tura w terminie od 15.10 do 10.11 w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

realizacji programu, dla zajęć klubowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, które 

odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od 1 lutego do 31 stycznia),  

2) II tura w terminie od 13.05 do 10.06 danego roku realizacji, dla zajęć klubowych, 

które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego 

(tj. od dnia 1 sierpnia do 31 stycznia oraz w przypadku Warsztatów Terapii 

Zajęciowej prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończenia 

terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów).  

 

5. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do PCPR w Sanoku. Wnioski złożone po 

wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpoznania. 
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6. PCPR w Sanoku dokonuje weryfikacji formalnej złożonych wniosków. 

W przypadku wniosków niekompletnych lub zawierających uchybienia PCPR wzywa 

podmiot  prowadzący WTZ do ich usunięcia w wyznaczonym terminie pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

 

7. Na podstawie złożonych wniosków Powiat Sanocki składa wystąpienie o przyznanie 

dofinansowania ze środków PFRON na realizację programu do PFRON - Oddział 

Podkarpacki, w terminie:  

1) I. tura w terminie od 1.11 do 30.11 w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

realizacji programu, dla zajęć klubowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, które 

odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od 1 lutego do 31 stycznia),  

2) II. tura w terminie od 01.06 do 30.06 danego roku realizacji, dla zajęć klubowych, 

które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego 

(tj. od dnia 1 sierpnia do 31 stycznia oraz w przypadku Warsztatów Terapii 

Zajęciowej prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończenia 

terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów).  

 

8. Warunkiem udzielenia Wnioskodawcy dofinansowania w ramach programu jest podpisanie 

umowy o realizację programu pomiędzy Oddziałem PFRON a Powiatem Sanockim.  

 

9. Dofinansowanie udzielane jest Wnioskodawcy na zasadach określonych w umowie 

zawartej pomiędzy Powiatem Sanockim a Wnioskodawcą, która określa wysokość i sposób 

przekazania środków finansowych przyznanych na realizację programu oraz termin i sposób 

ich rozliczania. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zasad. 

 

10. Jednostka prowadząca WTZ jest zobowiązana do złożenia samorządowi powiatowemu 

rocznego sprawozdania z zakresu i sposobie wykorzystania otrzymanego dofinansowania na 

prowadzenie zajęć klubowych w WTZ. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do zasad. 

 

11. Dodatkowe wymagania w zakresie podejmowania i realizacji decyzji o przyznaniu 

dofinansowania oraz zasady finansowania, wydatkowania i sprawozdawczości 

z wykorzystania środków PFRON określają procedury realizacji programu „Zajęcia klubowe 

w WTZ”, stanowiące załącznik do uchwały nr 41/2018 Zarządu PFRON z dnia 26 czerwca 

2018 r. 

 


