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Dyrektora Viejskiego ośrodk_a Ponoc} Rodzinie w B}lomiu
z dnia .l/.1 .. łl*ll*. 2- lł )

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia,,w sprawie terminólł przyjmo\\ania
wniosków o dofina.nsou,anie w ramach pilotażowego plogramu l kryu,ny samorzqd."

Na podstawie § 5 ust. 5 pkt. l, u§t, 6 i ust, 10 pkt. 1 Regulaminu organizacyjnego Miejskiego
ośrodka Pomocy Rodzinię w Bytomiu, mając na urł,adze: zalączlik do uchwały nr 4/2019
Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2019 r,, tj. Kierunki działań oraz waruŃi brzegowe
obowiązujące realizatoróW pilotażowego programu Aktywny sanrorząd w 2019 roku,
zńączlik t 1 do uchv,Ą nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r. - tekst
jednolity wprowadzony uchwałą nr 16/2019 Zarządu PFRON z dnia 5 marca 2019 r.
ti. Zasady dotycżące wyboru dofinansowania i tozliczalia wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu I i Il pilotażowego programu Altywny Sanrorząd oraz treść programu
pilolażo$ ego Ąltlrł.n) Samorząd,

Zarządzam, co następuje I

§1

Wprowadzić zniany do zauądzenia 10 D}.1ektora Mięjskiego Ośrodka Ponocy Rodzinie
w B)tomiu Z dnia 11 lutego 2019 r. ,,w splawie tenninów prz_r,jmowania wnioskólł,
o dofinansowanie rv ramach pilotażowego prcgrafin Aklwny sąmorzqd,"

§2

Treść § 1 otrzymuje brzmienie: ,,Wnioski o dofinansowanię zę środków PFRON w ranach
programu pilotażowego Akąnny Samorzqd przyjmowane są w Dziale Wsparcia SenioróW
i osób Niepełnosprarłnych Miejskiego ośrodka Pomocy Rodzinie w B).tomiu.
W następuj ących teTninach:
ModulI od 03,06.2019 r. do 31.08,2019 r,,
Moduł II w dwóch cyklachl
1) od 18.03.2019 r. do 31.03,2019 r, (dla wniosków dot, roku akademickiego 2018/2019)
2) od 23.09.2019 r. do l0.10,2019 r, (dla rłłtiosków dot, roku akademickiego 2019/2020)"

§3

Pozostałe zapisy Ząrządzenia, o którym morł,a w § 1 pozostają bez zmian.

§4

Wykonanie zanądzenia powierza się kięrorł,nikowi Działu Wsparcia Seniorórv i Osób
N iepelnosprawnych,

§5

Zatządzenie wchodzi w życie z dniell uydaliia. z up. PitZtrDENTA
mgr Arlam Tdhaezewski
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