
ZARZĄDZENIE NR   18/2020 

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

zmieniające zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie  

w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 r. 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 

r. poz. 426), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. 

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926), 

Uchwały nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia pilotażowego program 

Aktywny samorząd, z późn. zm., Uchwały nr 3/2020 Zarządu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

dokumentu Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd” w 2020 r., Uchwały nr 19/2020 Zarządu PFRON z dnia 4 

marca 2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i 

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

„Aktywny samorząd” oraz § 11 ust. 2 w związku z § 341 ust 5 pkt 1 lit. f Regulaminu 

Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie stanowiącego Załącznik 

do Zarządzenia Nr 7/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 

27.02.2009 r. (Zarządzenie Dyrektora nr 77/2018 z dnia 4 października 2018 r. z późn. zm.) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 
 

W zarządzeniu Nr 9/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie  

z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

w  2020 r. wprowadza się następujące zmiany:  

dodaje się § 3¹ i otrzymuje brzmienie: 

„ § 3¹ 

1. Ustala się szczegółowe zasady dotyczące terminów w zakresie weryfikacji formalnej  

i merytorycznej wniosków o dofinansowanie: 

1) wnioskodawca, który złożył wniosek o dofinansowanie jest informowany o występujących 

we wniosku uchybieniach w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku; 

2) w przypadku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I programu, uchybienia 

powinny być usunięte w terminie 30 dni; 

3) w przypadku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II programu, ustala się 14 – 

dniowy termin uzupełnienia wniosku liczony w dniach kalendarzowych; 



4) wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku.   

2. Weryfikacji merytorycznej wniosków dokonuje się w trybie ciągłym. 

3. Wnioski o dofinansowanie zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym 

w ramach Modułu II, są opiniowane przez komisję powołaną Zarządzeniem nr 97/2018 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 18 grudnia 2018 r. 

w  sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd” - w trybie ciągłym.   

4. Wnioski o dofinansowanie zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym 

i  merytorycznym w ramach Modułu I, są opiniowane przez komisję, o której mowa w ust. 4, 

na koniec każdego miesiąca. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                        DYREKTOR 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                          w SOPOCIE 

 

                                                                                         /-/ Andrzej Czekaj 

 

 


