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rektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu

z dnia ..0k .nvyło*.aD| g l

w sprawie wprowadzęnia Zasad rozpatrywania wniosków o udzielenię dofinansowania
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
modułu I pilotażowego programu Aktywny samorzqd w 20t9 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: zńączńk do uchwały nr 49/2019
Zaruądu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r., tj. Kierunki działąń oraz wąrunki brzegowe
obowiqzujqce realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorzqd w 2019 rolan,

zńącznik nr 1 do uchwały nr l5l20l3 Zarządl,s, PFRON z dnia 2ż lutego 2013 t. - tekst
jednolity wprowadzony uchwałą w 1612019 Zaruądu PFRON z dnia 5 marca 2019 t.
tj. Zasady doĘczqce wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie
w rąmach Modułu I i II pilotażowego programu AkĘwny Samorzqd oruz tteść pilotażowego
programu Aktywny Samorzqd

zarządzart, co następuj e :

§l
Wprowadzió Zasady rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków
Pństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu I
pilotżowego programu Aktywny samorzqdw 2019 r.

§2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zuządzeniu stosuje się zapisy zawarte
w dokumentach pro gramowych:

1 . Treśó pilotazowego programu Aktywny S amorz qd

2. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie
w ramach modułu I i II pilotażowego progfttmu Aktywny Samorzqd (zńącznik w 1

do uchwały nr 15l20l3 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r. - tekst jednolity
wprowadzony uchwałą tt 1612019 Zatządu PFRON z dnia 5 marca 2019 r.)

3. KieruŃi dzińń otaz warunki brzegowe obowiązujące }eafizatorów pilotaźowego
programu Aktywny Samorzqd w 2019 toku (Zńącznik do uchwały nr 49l20I9 Zarządu
PFRON z dnia 17 lipca2Dl9 r.)
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§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu ds. Rehabilitacji Społecmej
Osób Niepełnosprawnych.

§4

Zuządzeńe wchodzi w Ęcie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 17 lipca
2019 r. i obowiązuje do dnia ostatecznego rczliczeńa umów zawartych w ramach rcalizaĄi
pilotżowego programu Aktywny Samorzqd - edycja 2019 r. Traci moc zarządzeńe
nr 52 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu zdnia 3l maja 2019 r,
w sprawie wprowadzenia Zasad, rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania
ze Środków Pństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepehrosprawnych w ramach
modułu I pilotażowego programu Alaywny samorzqdw 20t9 r.
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