Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar D

Oświadczenie
Ja niżej podpisany(a) .........................................................................…………….. zamieszkały(a)
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

............................................................................................................................. .....………………..
(miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania)

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej 1 wynikającej z art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny niniejszym oświadczam, iż:

1. nie ubiegam się i nie będę ubiegał(a) się w roku bieżącym odrębnym wnioskiem o środki PFRON na ten
sam cel finansowy ze środków PFRON za pośrednictwem innego Realizatora (na terenie innego
samorządu powiatowego);
2. posiadam środki finansowe na pokrycie ewentualnego udziału własnego w kosztach zapewnienia opieki
dla osoby zależnej;
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. zobowiązuję się zgłosić bezzwłocznie realizatorowi programu informacje o wszelkich zmianach dot.
danych zawartych we wniosku;
5. zapoznałem(am) się z zasadami udzielania pomocy w ramach pilotażowego programu „Aktywny
samorząd”, które przyjmuję do wiadomości i stosowania oraz przyjąłem(am) do wiadomości, że tekst
programu jest dostępny pod adresem: www.pfron.org.pl, a także www.pcpr.gorlice.pl;
6. przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż złożenie niniejszego wniosku o dofinansowania 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;
7. przyjmuję do wiadomości i stosowania, że ewentualne wyjaśnienia, uzupełnienia zapisów we wniosku
lub brakujących załączników do wniosku należy złożyć niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez
Realizatora programu.

....................................... r.
Data

...................................................
Podpis

1 Zgodnie z art. 233 ustawy Kodeks Karny:

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2.Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

