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Anel<s nr 5
do UMOWY nr AS3/000024t06tD z clnia 07 maja 20tg

w sprawie realizacji pilota2owego programu ,,Ak$,wny samorz4cl,,

zawarty w dniu 3r; tlo't\nric{ ,tCittJ w Krakowie pomigdzy:

Panstwowym Funduszem Rehabilitac.ji 
9:,1! Niepelnosprawnych z siedzibq w warszawieAl. .lana Pawla II nr 13, zwanym aatej ,.pl-ROX,,, ktOry ,..pr.r.n,ujq,

. r ') , itl) r1cql., ic,u,,ru, t',i9,n,, f,.' - pc'lnomocnik pFpoN
/.)

2) hrm.,I,a N,drc\,e, \\r,r-u'rt^. - petnomocnik t,FRoN

a

Powiat olkuski z siedzibq w 32-300 orkusz, ur. Mickiewicza 2

zwanym dalej,,Real izatorem,' l<t6rego reprezentujq:

I ) Pawel Piasny- Starosta
2) Bogurnil Sobczyk - Wicestarosta

o nastgpujqcej treSci:

w untowie nr AS3/000024106tD z. dnia 07 rnaja 201g, zwanej dalej ,,umow4,,; wprowadza
siq nastgpujqce zm iany:

$l
I w $ I ust 2 pl<t 4 umowy otlzyrnuje brzmienie: .,4)znane s4 mu przepisy rozporz,qdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rarjy ((JE) 20161679 z dnia 27 kwiernia zota r. w sprawie
ochrony osob tizycznych w 'zwiqz.l<u z ptzetwananienr danych osobowych i w sprawie
swoLroclnego przeplywrr talcich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (Dz. Urz. UEL l19 z dnia 4 maja20l6 r.) - ogcilne roz,pctrz.qclzeuie o ochronie clanych - ROD9. atak?,e
rrstawl'o ochronie clanych osobowycrr (Dz. LJ. z20rg r. poz. r000, ; poin. zm,) <.;raz. ze
.iako adnrinistt'ator przv ptz.el\,varz,aniu clanvch osobowvch podczas realizacji progranrLr.
bgdzie ich przestr.zegal:",

2. W $ 2 umowy Ltst. I otrzyrnLrje brzmierrie:

.'1. Przekazanie przyz,nanycl'r przez PFRON w 20lg roku Srodk6w finansowych
na realizac.jg prograntLl na tq'enie, o kt6ryrn rnowa rv d I ust. I unrowy, nasiqpi
rv tlarrszach, rvedlug nastgpLljqcych zasad:

l) pierwsza ilansz.a Srodl<6w firransowl,s[r przel<azana zostanie
Ilealizatorowi w pielwszytn polloczrr. w form ie z.aliczki do l4czne.l wysol<oSci
363 548'47 zl (slor,r'nie zlotych: tlzysta szescdziesiqt trzy tysi4c. pig.r.i czterdziesci
osiem 471lr00), \.v t),tn na realizac.jg:

a) Modulr-r I do wysoko(ci 268 171,84 zl (stownie zlotyclr: ilwieScie szesidziesi4t
osiern tysigcy sro sieclenrrlzie si4t.je dcn 84/ I 00). 
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b) Modutu tl do wysokoici 73 I 8tt.23 zl (slownie zlotych: siedemdziesiqt trzy

tysiqce sto r-rsiemdziesiqt osiern 23l100).

oraz na"

c) obslugg realizac.ji programu'] clo wysokoSci l7 068,00 zl (slorvnie zlotych:

siedemna6cie tysiqcy szeScdziesiqt osiem 00/l 00).

d) promocjg prograrnua clo wysoko(ci 3 413,60 zl (slownie zlotych: trzy tysiEce

czterysta trzYna(cie 60/l 00)'

e) ewaluac.jg pr.',grarnut do wysokoSci I 706,80 zl (slownie zlotych: jeden tysi4c

siedemset szeSi 80/I00),

z zaslrzeieniem ust. 7l
t 

,..

2) drLiga tratlsza Sroclkow finansowych PFRON przeznaczottych tta realizacjq programll' 
z.osianie przekazana przez PFI{ON w IV klvartale roku, na podstawie zapotrzebowania

zlo2onego przez. Realizatora do PtrRON, w wysokodci okreslonej w aneksie do

umowy, z-z.astrz.eZeniem Pkt 3;

3) anel<su c1o umowy, o ktorynr r-rlowa w pkt 2 nie zawiera sig w przypadku, gdy Srodki

tlnansowe przekazane na podstawie pl(t lumozlilviq Realizatolowi udzielenie

6otlnansowania w rarrrach wszystl(ich rvniosl<6w pozy4ywnie zwerytikowanych pod

wzglgclerr fbrrnalnym i rnerytolycznynt. a takze. gdy Realizator nie 'zlo'Zy

zapotrzebowan ia.".

3. W $ 3 ust. I pkt2 otrzymuje brzmienie: ,,2) mog4 byc przeznaczone jedynie na te cele,

kro;e rfie *4 ,ib.igt. przez l{ializ.atot'a clofinansowaniem w ramach zadan wynikaj4cych z

art, J5a ustawy z rlnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitac.ji zawodowej ispolecznej oraz

zatruclnianiu os(rb nrepetnosprawnych (Dz. U.2.2018 r' poz. 5ll,zpoLn.an');"'

4. W S i nst, 2 pkt I otrzylnuje brzmienic: ,,1) przeprt;tvitdzana.iest zgodnie z zasadami

itry'benr okreSlonym rv przepisach wyl<onawczych, wydanych na llodstatvie ustawy z dnia

27.sierpnia 1997 r. o rehabilitac.f i zawodorve.i i spolecznej otaz zatrudrtianitt osob

niepelnosprawnych (Dz, U, z 2018 t. poz. 5l l, z potn. zm,);"'

7,

W S 4 kropkg na koricu pkt 5 z.astgpuje siE Srednikiern idodaje sig pkt 6 w brzmieniu:

,,6) przestrzegania przy przetwarzaniu clanych osobowych podczas tealizacii programu

przepis(rw rozporzEd'zenia Pat'lamentu Europe.iskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. rv sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku 7. przelwaruaniem

danych osobowych i w sprawie swoboclnego przepiywu takich danych oraz- uchylenia

ayret<tywy 95l46.y.:E. (D'2. tJrz. uE, I- I 19 z dnia 4 ma.ia 2016 r.) - ogolne rozporzqdzenie

o"ochronii danych - RODO, a takze ustawy o ochronie darrych osobowych

(Dz. [.). z20l8 t'. poz. 1000, z pozlt. zrn.).".

W $ 9 ust. 6 pl<t 2 otl.zymuje brzrnienie: .,2) okre(lenia wysokoSci roszczenia^ pruy czym

w sytuac.iach, o l<toryctr mowa w ar1. 49e ustawy 'z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitac.ii

zawodowe.i i spoieczne.i rtraz zatrudnianiu oSob niepetnosprawnych Dz' U' z' 2018 r' poz'

511,2 po2n. zm.), poprz.e'z wydanie decyz-ii nakazu.j4cej zwrot wyplaconych Srodkow;".

W $ 9 clodaje siq ust. 8 w brzmieniu: .,8. W przypadku sporu w zakresie zasadnodci

konieczno(ci zrvrotu zakrvestionowane.j prz.ez. PFRON czg$ci Srodk6w, rozwiqzanie

umowy moze nastEpic 1to Llprawomocnienitr decyzli. o ktorej mowa w ust. 6 pkt 2

nal<azuj zlcej zwrot wyplaconych Srodk6w. "

8.Z,al4cznik nr I cJo urlrowy otrzymuje brzmienie, zgodnie z.zalqcznikiem nr I do niniejszego
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Z,alqcz.ntknr 2 do umowy otrzymuje brzmienie, zgodnie zzal'4cznikiem nr 2 do ninie'iszego

aneksu.

T,alqcznlknr 3 do umowy otrzymuje brzmienie, zgodnie zzat'4czn\kiem nr 3 do niniejszego

aneksu.

Z,al.4czniknr 4 do umowy otrzymuje brzmienie' zgodnie zz'alqcznikiem nr 4 do niniejszego

anekstt.

pozostale warunki Llmowy, w tyrn oSwiadczenia Realizatora, pozostajEbezzmian'

ll.

12.

Aneks do umowY

$2

wchodzi w zycie z clnienr podpisania'

s3

Aneks clo unlowy sporzqclzono w 2 (dwoch)

egzemplarz dla PFRON i.ieden dla llealizatora'

jednobrzmi4cych egzemplarzach: jeden

t ljr,.lri ;rr

C;*,u*t

ZAZGODNOSE
Z ORYGINAT.EM

S EKRE'TARZ
PowiaSyplkuskiego

s'li'?LYs'EA
.........,ziiii,i;J,la:*,1t"1..,...

I

iii--\])Ct\

mgi Matqilzata

powiatoru'ego Ctjn|tlii t i:'ori rlt
t<>( ,:--(-

ngr SYIIV:t Gali

M[ibin Wdjcik

DYIiEKTOR

l- 'ii n strvowegl,

-r. t{.1 i: IN I K

P0ivrAt O!,rL00 0[

rrtrlr Anne

RODZIN][

[)t:h 1n'1r. 'r)l
rcii

,v

'L i,

f?zepka


