
 

ZARZĄDZENIE NR  48 /2019 

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE  

 z dnia 10 lipca 2019 r. 

zmieniające zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie 

w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r. 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-

niu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 

1172), Uchwały nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia pilotażowego program Aktywny 

samorząd, z późn. zm., Uchwały nr 4/2019 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Kierunki działań 

oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samo-

rząd” w 2019 r. oraz § 11 ust. 2 w związku z § 341 ust 5 pkt 1 lit. f  Regulaminu Organizacyjnego 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie stanowiącego Załącznik do Zarządzenia 

Nr 7/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 27.02.2009 r. 

(tekst jednolity Zarządzenie Dyrektora nr 42/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.) 
 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 
 

W zarządzeniu Nr 16/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie               

z dnia 1 marca 2019 r.  w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 

2019 r. wprowadza się następujące zmiany:  

dodaje się § 3¹ i otrzymuje brzmienie: 

„ § 3¹ 

1. Wprowadza się punktowy system oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w 

ramach Modułu I, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

2. Ocenione merytorycznie wnioski szeregowane są na listach rankingowych, według 

kolejności wynikającej z uzyskanej oceny. 

3. Ustala się minimalny próg (liczbę punktów) dla wszystkich wniosków w ramach 

Modułu I, umożliwiający bieżącą realizację. W 2019 r. jest to 15 punktów.  

4. Wnioski, które uzyskają mniej niż 15 punktów, mogą być przejęte do realizacji, jeżeli 

po rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków, zmieszczą się w limitach środków 

finansowych przekazanych przez PFRON na realizację programu.” 
 

§ 2. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

                                                                             DYREKTOR 

      Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

                                                                          w SOPOCIE 

 

                                                                            /-/ Andrzej Czekaj        

 


