
Uchwała Nr 1130/2014 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 24 czerwca 2014 r. 

 

w sprawie:  zmiany uchwały Nr 1105/2014 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 13 maja 2014 r.  

 w sprawie zasad przyznawania dofinansowań w ramach programu finansowanego  

 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny  

 Samorząd” w 2014 r. w Powiecie Krapkowickim 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 4 porozumienia nr O-08/11/AS/2012 z dnia  

21 czerwca 2012 r. w sprawie skoordynowania działań realizowanych w ramach pilotażowego 

programu Aktywny Samorząd, zatwierdzonego uchwałą nr 3/2012 Rady Nadzorczej Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 marca 2012 roku, w związku z uchwałą  

nr 9/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014 roku, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 
 

W Zasadach przyznawania dofinansowań w ramach programu finansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” w 2014 r.  

w Powiecie Krapkowickim stanowiących załącznik do Uchwały Nr 1105/2014 Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowań w ramach 

programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

„Aktywny Samorząd” w 2014 r. w Powiecie Krapkowickim wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §3 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

 „13. Przyjmowanie wniosków w Module I odbywa się w trybie ciągłym do 30 sierpnia 2014 r.” 

2) w §6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może 

dotyczyć: 

1) w przypadku Modułu I – kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku, 

2) w przypadku Modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku 

szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.” 

 

§ 2 
 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                                             

Podpisy członków Zarządu: 

Maciej Sonik                                           ………………………… 

Sabina Gorzkulla – Kotzot                   ………………………… 

Genowefa Kozubek - Kopecka            ………………………… 

Tomasz Sokołowski                              ………………………… 

Ryszard Reszczyński …………………………. 


