Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
likwidacji
barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
WYPEŁNIA WYŁĄCZNIE pracownik
MOPR w Bytomiu (należy zaznaczyć właściwe)

Nazwa załącznika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

Aktualne or zeczeni e o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne albo or zeczeni e
o niepełnosprawności osoby do 16 roku życi a
( kserokopia – or yginał do wglądu )
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów
netto w gospodarstwie domowym
Dokument y pot wierdzaj ące wysokość dochodów
wykazanych w oświadczeniu wnioskodawcy
o wysokości dochodów ( kserokopia – or ygi nał do
wglądu)
Dowód osobist y wnioskodawcy i osoby uprawnionej do
reprezentowania wnioskodawcy (or yginał do wglądu),
Dokument y pot wierdzaj ące upoważnienie osoby
uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy
( kserokopia – or yginał do wglądu)
Faktura „pro for ma” l ub kosztor ys ofertowy lub o ferta
cenowa, dot yczące pr zedmiotu dofinansowania
Aktualne zaświadczeni e ze szkoł y/uczelni o kontynuacj i
nauki lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu lub
aktualne zaświadczeni e o zarej estrowaniu w urzędzie
pracy
Opinia pedagogiczna l ub opinia psychologiczna lub
opinia logopedyczna l ub inna opinia
Zaświadczenie lekarskie potwierdzaj ące koni eczność
likwidacj i barier (druk dołączony do wniosku)
Oświadczenie o miej scu pobytu stałego
Dokument y pot wierdza j ące własność nieruchomości lub
użyt kowanie wieczyst e nieruchomości
Zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego,
w któr ym Wnioskodawca stale zamieszkuj e/przebywa
na pobyt stał y, na wykonanie prac dot yczących
likwidacj i barier architektonicznych/technicznych
Zaświadczenie potwier dzaj ące brak zobowiązań
w opłatach z tytułu zaj mowania lokalu
W sprawach dot yczących dźwi gu osobowego /
urządzenia do pr zemieszczania osób
z niepełnosprawnością (platformy, windy, kr zeseł ka) :
oświadczenie Wnioskodawcy oraz właściciela/zar ządcy
nieruchomości , dot yczące własności pr zedmi otu
dofinansowania .
Dokument y pot wierdzaj ące inne źródła finansowania
zadania
Inne załączni ki (należy wymienić):

...............................................
data

Dołączono
do wniosku

Uzupełniono
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……...................................................................................
podpis pracownika MOPR przyjmującego wniosek

