
projekt 
 

UCHWAŁA NR 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia              2014 r. 
 

w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w roku 2014. 
 

Na podstawie art.18 pkt.20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim ( Dz.U.  
z 2013, poz.596 j.t. z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r.  
Nr 127, poz.721 z późn. zm.), w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia  
6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 187, poz.1940 
z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r.  
w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. Nr 242, poz. 1776), Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym (Dz.U. Nr 29, poz.172) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. 
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz.808 z póź. zm.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje : 

 
§ 1 

 
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określone 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu 
przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym – dla Samorządu 
Województwa Podkarpackiego w  wysokości 9 605 547,00 zł przeznacza się  
w 2014 roku na realizację następujących zadań: 

1) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,  
za wyjątkiem rozbiórki tych obiektów  

2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności 
zawodowej, 

3) zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 



 
 

Uzasadnienie 
 
Na podstawie art.35 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określone Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U.  
Nr 88, poz.808 z późn.zm.), dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, w wysokości  9 605 547 zł 
wnioskuje się przeznaczyć w 2014r. na : 
 

1. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 j.t. ), dotyczących 
obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,  
za wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 

2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 
3. zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
 
 
Zgodnie z art.35 ust.1 pkt.5,6 oraz art.36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań Samorządu 
Województwa realizowanych w ramach tej ustawy należy: 

 
1. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.), dotyczących 
obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,  
za wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 

2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 
3. zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych. 
 
Środki PFRON oddane do dyspozycji Samorządu Województwa na 2014r. są w wysokości  
9 605 547 zł. Jest to kwota większa o 3,5 % w stosunku do kwoty jaką dysponowało Województwo  
w 2013r. (tj.9 278 325 zł). 
Na 2014 rok złożono 10 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Planuje się przyznać dofinansowanie 
dla sześciu podmiotów, bowiem jeden podmiot zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie, a trzy 
wnioski rozpatrzono negatywnie. Gmina Miasto Rzeszów zrezygnowała z ubiegania się  
o dofinansowanie robót remontowych w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. 
Wniosek Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem został negatywnie rozpatrzony, bowiem nie dotyczył  
on dofinansowania robót budowlanych lecz zakupu urządzenia dźwigowego dla ŚDS w Rudniku. 
Negatywnie rozpatrzono również wniosek Stowarzyszenia „Nasza Gmina” z Dulczy Małej  
gm. Radomyśl Wielki o dofinansowanie rozbudowy budynku ŚDS, Szkoły Specjalnej i Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Wychowawczego, bowiem uzupełniono go po terminie wskazanym w rozporządzeniu 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zadań samorządu 
województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2004r. Nr 187, poz. 1940 z późn. zm.).   Wniosek Fundacji Pomocy 
Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku również rozpatrzono negatywnie, bowiem dotyczył  
rozbudowy Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego o pokoje mieszkalne wraz z łazienkami.  
W planowanym do wykonania budynku brak było pomieszczeń dla działalności rehabilitacyjnej.  
W 2014 roku w ramach zadania: dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowaniem objęte będzie 
zadanie rozpoczęte w 2013r., a realizowane przez PSOUU Koło w Rymanowie, tj. adaptacja budynku 
we Wróbliku Królewskim na mieszkania chronione. 
 
 
Dotychczas  wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia zakładu aktywności 
zawodowej w Krośnie i planuje się w bieżącym roku dofinansowanie kosztów jego utworzenia  



i działania. Ponadto Organizator już funkcjonującego ZAZ-u w Woli Żyrakowskiej wnioskował  
o wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych o 5 osób. Dofinansowanie kosztów utworzenia nowego 
Zakładu w Krośnie oraz wzrost zatrudnienia w Zakładzie w Woli Żyrakowskiej zostało pozytywnie 
zaopiniowane przez Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych  
na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2014r. Po utworzeniu nowego Zakładu oraz wzroście zatrudnienia  
w ZAZ-ie w Woli Żyrakowskiej, w województwie funkcjonować będzie dziewięć zakładów aktywności 
zawodowej zatrudniających łącznie 284 osoby niepełnosprawne (wzrost o 30 osób w porównaniu  
do 2013 roku). 
Kolejne zadanie, tj.: zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych odbywać się  będzie (zgodnie z ustawą z dnia  
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)  na zasadzie ogłaszania 
otwartego konkursu ofert. 
 
W związku z powyższym otrzymane środki PFRON planuje się przeznaczyć na realizację wszystkich 
trzech ustawowych zadań.  
  
Przeznaczenie środków PFRON na realizację w 2014r. ww. zadań zostało zaakceptowane  
przez Wojewódzką Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu  
12 lutego 2014r. 


