
Lista rankingowa rozpatrzonych wniosków, w ramach  poszczególnych obszarów programu  

„Aktywny Samorząd” w roku 2022         

    ( na dzień 31.07.2022 rok) 

MODUŁ I 

     OBSZAR                                                  PUNKTACJA                SPOSÓB ROZPATRZENIA                          

  I.   Obszar A Zadanie 1 – dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do   

 posiadanego samochodu (dysfunkcja  narządu ruchu): 
 

1. nr sprawy 632.AS.AS1.WNIOSEK.001.2022.07.28 złożony w II turze ocena w IX/22r. 

 

II. Obszar A Zadanie 2 – dofinansowanie pomocy w uzyskaniu prawa jazdy 

(dysfunkcja  narządu ruchu): 
 

1. nr sprawy 632.AS.ASA2.WNIOSEK.0002.2022.03.20  - punktów -50     - pozytywnie 

2. nr sprawy 632.AS.ASA2.WNIOSEK.003.2022.04.13    - punktów - 45    - pozytywnie   

3. nr sprawy 632.AS.ASA2.WNIOSEK.004.2022.05.25    - punktów 40      -  pozytywnie 

4. nr sprawy 632.AS.ASA2.WNIOSEK.0001.2022.03.16 -wycofany przez Wnioskodawcę 

 

III. Obszar A Zadanie 3 – dofinansowanie pomocy w uzyskaniu prawa jazdy 

(dysfunkcja narządu słuchu): 

 

Brak złożonych wniosków. 

 

IV. Obszar A Zadanie 4  –dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu). 

 

Brak złożonych wniosków. 

 

V. Obszar B Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego 

i oprogramowania: 
 

1. nr sprawy   632.AS.ASB1.WNIOSEK.006.2022.04.20  - punktów 60   - pozytywnie                   

2. nr sprawy  632.AS.ASB1.WNIOSEK.012.2022.05.23   - punktów 60   - pozytywnie 

3.  nr sprawy  632.AS.ASB1.WNIOSEK.004.2022.03.31   - punktów 55   - pozytywnie 

4. nr sprawy  632.AS.ASB1.WNIOSEK.011.2022.05.16   - punktów  45  - pozytywnie 

5. nr sprawy  632.AS.ASB1.WNIOSEK.007.2022.04.22   - punktów  40  - pozytywnie 

6. nr sprawy 632.AS.ASB1.WNIOSEK.0001.2022.03.21 - punktów 25   - lista 

rezerwowa* 

7. nr sprawy  632.AS.ASB1.WNIOSEK.008.2022.05.02   - odrzucony 

8. nr sprawy  632.AS.ASB1.WNIOSEK.003.2022.03.31   - odrzucony 

9. nr sprawy  632.AS.ASB1.WNIOSEK.013.2022.05.24   - odrzucony 

10. nr sprawy  632.AS.ASB1.WNIOSEK.016.2022.07.06  złożony w II turze ocena w 

IX/22r. 

11. nr sprawy 632.AS.ASB1.WNIOSEK.018.2022.07.08   złożony w II turze ocena w 

IX/22r. 

12. Nr sprawy 632.AS.ASB1.WNIOSEK.019.2022.07.08  złożony w II turze ocena w 

IX/22r. 

  

 

VI. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego 

w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. 
 

1.  nr sprawy 632.AS.ASB2.WNIOSEK.001.2022.05.02 - odrzucony 

2. nr sprawy 632.AS.ASB2.WNIOSEK.002.2022.07.08 złożony w II turze ocena w IX/22r. 



3. nr sprawy 632.AS.ASB2.WNIOSEK.003.2022.07.12 złożony w II turze ocena w IX/22r. 

 

           VII. Obszar B Zadanie 3 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego  

 i oprogramowania: 

 
1. nr sprawy  632.AS.ASB1.WNIOSEK.009.2022.05.11  - wycofany przez 

Wnioskodawcę 

2. nr sprawy  632.AS.ASB1.WNIOSEK.010.2022.05.12  - punktów  25  -lista 

rezerwowa* 

3. nr sprawy  632.AS.ASB1.WNIOSEK.014.2022.06.13  złożony w II turze ocena w 

IX/22r. 

4.  nr sprawy 632.AS.ASB1.WNIOSEK.017.2022.07.07   złożony w II turze ocena w 

IX/22r. 

 

VIII.  Obszar B Zadanie 4 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego i 

oprogramowania: 
 

1. nr sprawy  632.AS.ASB1.WNIOSEK.005.2022.04.04  - punktów 55    - pozytywnie 

2. nr sprawy  632.AS.ASB1.WNIOSEK.002.2022.03.31  - punktów 25   - lista rezerwowa* 

3. nr sprawy  632.AS.ASB4.WNIOSEK.015.2022.06.20  złożony w II turze ocena w IX/22r. 

 

IX. Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym: 

 
1. nr sprawy 632.AS.ASC1.WNIOSEK.001.2022.05.25    - punktów  55 -pozytywnie 

2. nr sprawy 632.AS.ASC1.WNIOSEK.002.2022.05.27    - w trakcie realizacji     

3. nr sprawy  632.AS.ASC1.WNIOSEK.003.2022.05.27   - punktów 55    - pozytywny 

4. nr sprawy 632.AS.ASC1.WNIOSEK.004.2022.05.2 7   - punktów 55    - pozytywnie 

5. nr sprawy 632.AS.ASC1.WNIOSEK.005.2022.05.27    - punktów 30    - pozytywnie 

 

 

X. Obszar C Zadanie 2- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 

 

Brak złożonych wniosków. 

 

XI. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III 

poziomie jakości: 

 
1. nr sprawy 632.AS.ASC3.WNIOSEK.001.2022.04.13 - punktów  55   - pozytywnie 

2. nr sprawy 632.AS.ASC3.WNIOSEK.002.2022.04.20  - punktów  50   - pozytywnie 

3. nr sprawy 632.AS.ASC3.WNIOSEK.003.2022.06.22  złożony w II turze ocena w IX/22r. 

4. Nr sprawy 632.AS.ASC3.WNIOSEK.004.2022.06.24 złożony w II turze ocena w IX/22r. 

5. nr sprawy 632.AS.ASC3.WNIOSEK.006.2022.06.30  złożony w II turze ocena w IX/22r. 

6. nr sprawy 632.AS.ASC3.WNIOSEK.007.2022.06.30  złożony w II turze ocena w IX/22r. 

7. nr sprawy 632.AS.ASC3.WNIOSEK.008.2022.06.30  złożony w II turze ocena w IX/22r. 

8. nr sprawy 632.AS.ASC3.WNIOSEK.005.2022.06.30  wycofany 

 

XII. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 

protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co 

najmniej na III poziomie jakości). 

 

Brak złożonych wniosków. 

 

            XIII.  Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie 

 elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego: 



 
1. nr sprawy 632.AS.ASC5.WNIOSEK.002.2022.04.13     - punktów 40   -pozytywnie 

2. nr sprawy 632.AS.ASC5.WNIOSEK.0001.20222.03.21 - punktów 25  -lista rezerwowa* 

3. nr sprawy  632.AS.ASC5.WNIOSEK.003.2022.06.24     złożony w II turze ocena w IX/22r. 

4. nr prawy   632.AS.ASC5.WNIOSEK.004.2022.06.30      złożony w II turze ocena w IX/22r .       

5. nr sprawy 632.AS.ASC5.WNIOSEK.005.2022.07.06      złożony w II turze ocena w IX/22r. 

 

            XIV. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie   

 opieki dla osoby zależne: 

 
 

1. nr sprawy 632.AS.ASD.WNIOSEK.0003.2022.03.21  - punktów 55    - pozytywnie 

2. nr sprawy 632.AS.ASD.WNIOSEK.005.2022.04.16     - punktów 50    - pozytywnie 

3.   nr sprawy 632.AS.ASD.WNIOSEK.007.2022.05.21    - punktów 50     - pozytywnie 

4. nr sprawy ASD.WNIOSEK.002.2022                         - punktów  45   - pozytywnie 

5. nr sprawy 632.AS.ASD.WNIOSEK.006.2022.05.17    - punktów 40     - pozytywnie 

6. nr sprawy 632.AS.ASD.WNIOSEK.008.2022.05.23    - punktów 40     - pozytywnie 

7. nr sprawy ASD.WNIOSEK.001.2022                         - punktów 35    - pozytywnie 

8. nr sprawy 632.AS.ASD. WNIOSEK.004.2022.03.27   - punktów 35    -  pozytywnie 

9. nr sprawy 632.AS.ASD.WNIOSEK.009.2022.06.24  złożony w II turze ocena w IX/22r 

 

 

MODUŁ II   - wnioski nie rozpatrywane pod względem formalnym  ( brak pkt.) 

ASM2.WNIOSEK.001.2022                                            -  pozytywnie 

ASM2.WNIOSEK.002.2022                                            -  pozytywnie 

ASM2.WNIOSEK.003.2022                                             -  pozytywnie 

632.WNIOSEK.AS.ASM2.WNIOSEK.004.2022.03.16   -pozytywnie 

632.WNIOSEK.AS.ASM2.WNIOSEK.005.2022.03.18   -pozytywnie 

632.WNIOSEK.AS.ASM2.WNIOSEK.006.2022.03.21   -pozytywnie 

632.WNIOSEK.AS.ASM2.WNIOSEK.007.2022.03.29   -pozytywnie 

632.WNIOSEK.AS.ASM2.WNIOSEK.008.2022.03.29   -pozytywnie 

632.WNIOSEK.AS.ASM2.WNIOSEK.009.2022.03.30   -pozytywnie 

632.WNIOSEK.AS.ASM2.WNIOSEK.010.2022.03.30   -pozytywnie 

632.WNIOSEK.AS.ASM2.WNIOSEK.011.2022.03.30   -pozytywnie 

632.WNIOSEK.AS.ASM2.WNIOSEK.012.2022.03.31   -pozytywnie 

632.WNIOSEK.AS.ASM2.WNIOSEK.013.2022.07.29   - odrzucony 

 

 

*wnioski uzyskały punkty poniżej minimum pomimo uzyskania oceny negatywnej mogą zostać objęte 

dofinansowanie po zrealizowaniu wniosków które uzyskały odpowiednia liczbę punktów 

 


