
OŚWIADCZENIE:

1.  Oświadczam,  że  reprezentowany  przeze  mnie  podmiot  zobowiązuje  się  do  pokrycia  udziału
własnego w kosztach realizacji zadania.

2.  Oświadczam,  że  reprezentowany przeze  mnie  podmiot  nie  posiada/posiada*  zaległości  wobec
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ciągu ostatnich trzech lat.

3. Oświadczam, że w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku reprezentowany przeze mnie podmiot nie
był/był* stroną umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie reprezentowanego przeze mnie
podmiotu. 

*właściwe zaznaczyć
O  wszelkich  zmianach  zaistniałych  po  złożeniu  wniosku  Wnioskodawca  zobowiązuje  się
poinformować  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Płocku  niezwłocznie,  nie  później  niż  
w terminie 7 dni od ich wystąpienia.
UWAGA! PCPR w Płocku, w przypadku gdy poweźmie wątpliwość odnośnie prawdziwości  danych
podanych we wniosku o dofinansowanie ma prawo wezwać Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień 
w sprawie lub dostarczenie niezbędnych dokumentów (podstawa prawna: § 12 ust. 4 rozporządzenia
Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  25.06.2002  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  zadań
powiatu,  które  mogą  być  finansowane  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych /Dz. U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.). 
POUCZENIE
1. We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki części A oraz części B, ewentualnie wpisać „Nie

dotyczy”.  W  przypadku,  gdy  w  formularzu  wniosku  przewidziano  zbyt  mało  miejsca  należy  

w odpowiedniej  rubryce wpisać „W załączeniu  – załącznik  nr  ………” czytelnie  i  jednoznacznie

przypisując numery załączników do rubryki formularza, których dotyczą. Załączniki powinny zostać

sporządzone w układzie przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.

2. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. 

3. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji  sportu, kultury, rekreacji  i  turystyki  

dla  osób niepełnosprawnych składa się  w terminie  do dnia  30 listopada roku poprzedzającego

realizację zadań do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku ul.  Bielska 57a, 09-400

Płock.

4.  Dofinansowanie  ze  środków  PFRON  nie  przysługuje,  jeżeli  podmiot  ubiegający  się  o

dofinansowanie  ma  zaległości  wobec  PFRON  lub  podmiot  ten  był,  w  ciągu  trzech  lat  przed

złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie

tego podmiotu

5. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem

środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Data i pieczęć wnioskodawcy


