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ZARZĄDZENIE NR 29/2022 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

z dnia 7 września 2022 r. 

 

 

w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 10/2022 kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie 

określenia procedur realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Aktywny samorząd” w 2022 r. 

 
 

Na podstawie uchwały Nr 73/471/2020 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 23 lipca 

2020 r. w sprawie upoważnienia kierownika 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 2/2021 Zarządu PFRON z dnia 11 stycznia 2021 r. zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

W związku z realizacją programu „Aktywny samorząd” w zarządzeniu nr 10/2022 

kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 28 lutego 2022 

r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego programu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Aktywny samorząd” w 2022 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

w § 3 ust 13 dodaje się podpunkt d, który otrzymuje brzmienie: 

 

d) „w przypadku braku środków finansowych wnioski pozytywnie ocenione 

merytorycznie rozpatrywane będą w terminie do 30 dni kalendarzowych po 

otrzymaniu kolejnej transzy środków na realizację Programu.” 

 

§ 2. 

 

Pozostałe zapisy zarządzenia nr 10 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia procedur realizacji 

pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych ,,Aktywny samorząd” w 2022 r. nie ulegają zmianie. 
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§ 3. 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi: Agnieszce Kuźniak – zastępcy 

kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.  

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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