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Zarządzenie nr 10/2020 

kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

z dnia 20 marca 2020 r. 

 

 

zmieniające zarządzenie nr 7/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procedur realizacji 

pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

,,Aktywny samorząd” w 2020 r. 

 

 

Na podstawie uchwały  Nr 52/364/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 14 lutego 2020 r.                   

w sprawie upoważnienia pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie do 

składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z realizacją 

pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

„Aktywny samorząd”, oraz rozdziału I pkt 2 Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania 

i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu 

,,Aktywny samorząd” stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON 

z dnia 22 lutego 2013 r. oraz załącznik nr 3 do uchwały nr 19/2020 Zarządu PFRON z dnia     

4 marca 2020 r., zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W związku z przyjęciem zmian w dokumentach związanych z realizacją programu „Aktywny 

samorząd” w zarządzeniu nr 7/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie      

w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego 

programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Aktywny 

samorząd” w 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 3 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie: 

„Weryfikacji formalnej wniosku dokonuje się w terminie 10 dni od daty złożenia  

wniosku, natomiast weryfikacja merytoryczna następuje w terminie 30 dni od daty 

zweryfikowania wniosku pozytywnie pod względem formalnym.” 

2. W § 3 dodaje się ust. 5a, który otrzymuje brzmienie: 

„Podstawę oceny merytorycznej stanowi Karta oceny wniosków określająca kryteria 

PFRON i Realizatora” 

3. W § 4 dodaje się ust. 8, który otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku niedoboru środków finansowych PFRON na realizację Programu, 

Realizator może podjąć decyzję o zmniejszeniu wysokości dofinansowania.” 

4. W § 5 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku Modułu I Obszar C zadania 1-5 podstawę rozliczenia stanowią dokumenty 

rozliczeniowe wskazane w umowie oraz specyfikacja zakupu, będąca integralną częścią 

faktury. Specyfikacja powinna zawierać dane: nazwę elementu, parametry techniczne, 

okres gwarancji i cenę brutto łączną oraz poszczególnych elementów .” 
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5. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie     

w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” stanowiących 

załącznik nr 3 do uchwały nr 19/2020 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych z dnia 4 marca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  i załącznik nr 1 do uchwały nr 

15/2013 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 

22 lutego 2013 r. (tekst jednolity).” 

 

§ 2. 

 

 

Pozostałe zapisy zarządzenia nr 7/202 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   

w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego 

programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Aktywny 

samorząd” w 2020 r. nie ulegają zmianie. 

 

 

§ 3. 

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi: Agnieszce Kuźniak - inspektorowi                         

w Dziale do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

§ 4. 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


