
o

w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotżowego
pr o gr amu A lłlłł ny s a m o r z q d

Na podstawie § 36 ust. l pkt. 1, ust. 2 pkt.l i ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, mając na uwńze za!ącznik do uchwały ff l3l20l5
Zarządlt PFRON z dnia 29 Ęcznia 2015 r., tj. Kierunki działń oraz warunki brzegowe
obowi+ujące realizatorów pilotżowego progtamu Akqłuny samorzqd w 2015 roku, uchwałę
Rady Nadzorczej PFRoN m 312015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. oraz komunikat PFRON
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie terminu zakończenia przyjmowan ia w 2015 r. wniosków
o dofinansowanie w ramach programu pilotażowe go Aktyllny samorzqd

zarządzam, co naĘpuje:

§1

1 , Termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu pilotażowego
A kyu, ny s am o r z q d upły w a:
1) w Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r,,
2) w Module II - w dniu 10 pńdziemika2}15 t. ztym, że:
- wniosek dotyczący refundacji kosźów czesnego za rok akademi cki 2014/2015 nateży
złożyó w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek ńożony po
zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł byó rozpatrzony poz}tyw;ie
(podstawa: rozdziń VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosżów poniesionych przed
dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę
(czesnego) dotyczących bi.zą".go roku szkolnego lub akaóemickiego, nie)aleznie od daty
ich poniesienia),
- termin ńożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 201512016
upływa w dniu 10 pździemika, Nabór wniosków w module II został wydfużony do dnia
10 pńdziemika zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

2.za datę złożeńa wniosku uwża się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu
(samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocżową _ datę
stempla pocźowego.

3. Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu
przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosźów czesnego za rok
akademicki 201412015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia
30 września 2015 r.).

4. Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawc a zobowięany jest opisać
i udokumentowaó przycryny uchybienia terminu.



§2

Traci moc zav.ądzeńe 14 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu
z dnja 12 lutego 20 1 5 r.

§3

Wykonanie zarządzsnia pońerza się kierownikowi Działu Rehabilitacji Społecmej.

§4

ZavĄdzeńe wchodzi w Ęcie z dliem wydania

oplaoovde. K. Thaut
23 czf,fwca2ols r.


