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w sprawie wprowadzeniaZasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach

modułu II pilotażowego programu Aktynuny samorzqd w 2019 r.

Na podstawie § 5 ust. 5 pkt. 1, ust. 6 i ust. 10 pkt. 1 Regulaminu organizacyjnego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, mając na uwadze: załącznik do uchwały nr 4l2OI9
Zarządu PFRON z dnia ż9 stycznia 2019 r., tj, Kierunki działań oraz wąrunki brzegowe
obowiqzujqce realizatorów pilotażowego programu AkĘwny samorzqd w 20] 9 roku, zŃącznik
nr 1 do uchwały nr 15l20I3 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r. - tekst jednolity
wprowadzony uchwałą nr 1612019 ZarząduPFRON zdnia5 marca 2019 r. tj. Zasady dotyczqce
wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II
pilotazowego proqramu Akfuny Samorzqd oraz treść pilotazowego programu Aktywny
Samorzqd

zarządzam, co następuj e :

§1

Wprowadzió Zasady rozpatrywania wniosków o udzielenie o udzielenie dofinansowania ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu
II pilotazowego programu Akrynłny samorzqd w ż0I9 t.

§2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzenitt stosuje się zapisy zawarte
w dokumentach programowych:

1. Treśó pilotażowego programu Akrynłny Samorzqd

2, Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie
w ramach modułu I i II pilotażowego programu Aktywny Samorzqd (załączniknr 1 do uchwały
nr I5l20I3 Zarządu PFRON z dniaZ}lutego 2OI3 r. - tekst jednolity wprowadzony uchwałą
nr 1612019 Zarządl PFRON z dnia 5 marca 2019 r.)

3. Kierunki działańoraz waruŃi brzegowe obowiązujące ,"ulizaiorów pilotażowego programu
Aktywny Samorzqd w ż0l9 roku (ZŃącznik do uchwały rlr 4l20I9 Zaruądu PFRON z dnia
29 styczntaż}I9 r.)
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§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Wsparcia Seniorów i osób
Niepełnosprawnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dnięm wydania, z mocą obowipującą od dnia ż9 stycznia
2019 r. i obowiązuje do dnia ostatecznego rozliczenia umów zawartych w ramach realizacji
pilotazowego programu Aktywny Samorzqd - edycja 2019 r.
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