ZAŁĄCZNIK NR 6
DODATKOWE INFORMACJE DO WNIOSKU:
Oświadczam, że:
1. o wnioskowane w ramach niniejszego wniosku dofinansowanie ze środków PFRON,
ubiegam się wyłącznie za pośrednictwem samorządu powiatowego w Kraśniku:  tak
 nie,
2. ponoszę koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania:  tak
 nie,
3. informacje podane we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą oraz przyjmuję do
wiadomości, że podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego
rozpatrywania,
4. zapoznałam(em) się z zasadami udzielania pomocy w ramach pilotażowego programu
„Aktywny samorząd”, które przyjmuję do wiadomości i stosowania oraz przyjęłam(em)
do wiadomości, że tekst programu jest dostępny pod adresem: www.pfron.org.pl, a także:
www.pcpr.krasnik.pl
5. przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż złożenie niniejszego wniosku o dofinansowanie
nie gwarantuje uzyskania pomocy w ramach realizacji programu oraz, że warunkiem
zawarcia umowy dofinansowania jest spełnianie warunków uczestnictwa określonych
w programie także w dniu podpisania umowy,
6. przyjmuję do wiadomości i stosowania, że ewentualne wyjaśnienia, uzupełnienia zapisów
lub brakujących załączników do wniosku należy dostarczyć niezwłocznie, w terminie
wyznaczonym przez PCPR oraz, że prawidłowo zaadresowana korespondencja, która
pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie za doręczoną,
7. w ciągu ostatnich 3 lat byłem(am) stroną umowy dofinansowania ze środków PFRON
i rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie:  tak  nie,
8. studiuję w przyspieszonym trybie:  tak  nie,
9. poruszam się na wózku inwalidzkim:  tak  nie,
10. posiadam środki finansowe na pokrycie udziału własnego, wymaganego w zakresie
kosztów czesnego (dot. Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni i ich dochód przekracza
kwotę 764,00 zł):  tak
 nie,
11. zostałem/am poinformowany/a, iż:
 administratorem moich danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kraśniku oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
 moje dane osobowe zostaną przekazane do PFRON. PFRON przetwarza dane
osobowe w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu oraz do
celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.
12. jestem osobą poszkodowaną w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych:
 tak  nie,
Należy przez to rozumieć:
a) osobę zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 2 ustawy
z dnia 11.08.2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
(Dz. U. z 2018r. poz. 1345, z późn. zm.), wobec której (lub wobec członka jej
gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego
w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób
lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach

mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art.
40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019
r. poz. 1507, z późn. zm.),
a także,
b) osobę, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi
w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie), udokumentowane
/potwierdzone przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż
pożarną, Policję);
13. Znane są mi kryteria określone przez PCPR w Kraśniku kwalifikujące do zwiększenia
dodatku, tj:
 znaczny stopień niepełnosprawności - 300,00zł
 poruszanie się na wózku inwalidzkim - 200,00zł
 zamieszkiwanie na wsi - 200,00zł

…………………………………………
data i podpis Wnioskodawcy

