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(9 U, Vftąvrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzipie w Bytomiu i,

Ą*tf;';,',l,|?i" zdnia..l.h.^Eó ..2o).4 r.

w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania
zę środków Pństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach

Modułu I pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd" w 202I r.

Napodstawie § 5 ust. 1 i ust.5 pkt. l, ust.6 i ust. 10 pkt. 1 Regulaminu organizacyjnego

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, mając na uwadze: załącznik do uchwały
m 2l202I Zarządu PFRON z dnia 11 stycznia 202I r., tj. KieruŃi działań oraz warunki
brzegowe obowiązującę ręalizatorów pilłrtaZowego programu ,,Aktywny samorząd" w 202l
roku, załącznik nr 3 do uchwały nr l9l2020 Zarządu PFRON z dnia 4 marca 2020 r.

tj, Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu I i II pilotażowego programu,,Aktywny samorząd" oraztreść pilotazowego
programu,,Aktywny samorząd"

zarządzam. co następuj e :

§1

Wprowadzam Zasady rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I
pilotażowego programu,,Aktywny samorząd" w 202I r.

§2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaruądzeniu stosuje się zapisy zawartę
w dokumentach pro gramowych :

1. Treść pilotazowego programu,,Aktywny samorząd",

2. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu I i II pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd" (załącznik nr 3

do uchwały w I9l2021 Zarządu PFRON z dnia 4 marca2020 r.).

3, KieruŃi działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotźowego programu
,,Aktywny samorządo' w 202I roku (ZŃącznik do uchwały nr 2l2a2l Zarządu PFRON z dnia
11 stycznia 202l r,).

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób
Niepełnosprawnych.
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§4 ], 
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Zarządzeńe wchodzi w życie z dniem wydania,_ z mocą obowiązqiącą od,dnia 11§t}cznia
ż02I r. do dnia ostatecznego'rozliczenia umów zawartych w ramach realizacji pilotaŻowego
programu ,,Aktywny samorząd" - edycja 202I r. - odnosi się do wniosków ńożonychw ramach

tej edycji programu.
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Opracowała: K. Thaut


