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UCHWAŁA NR ..../..../19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia  ……………..  2019 r. 

 
w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019  
oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, 

na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji  
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych 

 

 
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.  
z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. 
zm.), w związku z § 1 oraz § 9 ust. 2b 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. z 2015 r., poz. 937), 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów 
aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 850), 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. z 2017 r. poz. 538 z późn. 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 16 885 597,00 zł przeznacza się  
w 2019 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 dla inwestycji 
planowanych do wykonania w 2019 roku, tj. jednym roku budżetowym oraz dla jednej 
inwestycji realizowanej w latach 2019-2020, 

2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 
 
 

§ 2 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na zawarcie umowy na dofinansowanie robót 
budowlanych na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy, tj. na dofinansowanie w latach 2019 i 2020, ze 
środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa 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, realizowanych przez Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne. 
 



§ 3 
 

W 2019 r. dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 
Ustrzyki Dolne, pod nazwą „Modernizacja komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych i rozbudowa 
stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” - wynosić będzie nie więcej niż 496 397,00 zł.  
 

§ 4 
 

W 2020 r. dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 
Ustrzyki Dolne, pod nazwą „Modernizacja komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych i rozbudowa 
stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” - wynosić będzie nie więcej niż 443 479,00 zł.  

 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
 

§ 6 
 

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 2018 r. poz. 511 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.  
z 2017 r. poz. 538 z późn. zm.), dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, w wysokości  
16 885 597,00 zł wnioskuje się przeznaczyć w 2019 r. na: 

1. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), 
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, za wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 

2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 
 
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 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), 
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 2019 r. są w wysokości  
16 885 597,00 zł. Jest to kwota większa o 6 124 246,00 zł, tj. o 56,9% od kwoty, jaką dysponowało 
Województwo w 2018 r. (tj. 10 761 351,00 zł).  

Na 2019 rok złożono 6 kompletnych wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach 
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Wnioskodawcami są Obwód 
Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ, Powiat Brzozowski, Powiat Łańcucki, Gmina Haczów, 
Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku, Powiat Bieszczadzki  
i Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda” z Łańcuta - zadanie rozpoczęte w 2017 r. We wniosku złożonym 
przez Spółdzielnię Inwalidów „Zgoda” przewidziano termin zakończenia robót budowlanych na 2019 r., 
natomiast we wniosku Powiatu Bieszczadzkiego - na 2020 r. W 2019 r. dofinansowaniem objęty 
będzie jedynie zakres robót budowlanych wykonanych w tym roku.  
Komisja powołana zarządzeniem Dyrektora ROPS oceniła i pozytywnie zaopiniowała ww. wnioski. Po 
ocenie wniosków komisja sporządziła wykaz wniosków wraz z przyznaną liczbą punktów. Oceny 
dokonano zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  
Nr 384/9140/14 z dnia 19 sierpnia 2014 r. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 
2 232 298,00 zł. 
Ponadto wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności 
zawodowej. Pierwszy dot. ZAZ w Budach Głogowskich - został złożony przez Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej dnia 11.01.2019 r. Wysokość wnioskowanego dofinansowania kosztów utworzenia 
zakładu wynosi 226 368,00 zł, przy zatrudnieniu 30 osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie 
kosztów działania Zakładu w 2019 r., przy zaplanowanym przez Organizatora Zakładu rozpoczęciu 
działalności ZAZ od maja br. wyniesie 440 000,00 zł. Komisja powołana zarządzeniem Dyrektora 
ROPS oceniła i pozytywnie zaopiniowała wniosek. Oceny dokonano zgodnie z zasadami przyjętymi 
Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 319/7652/14 z dnia 13 lutego 2014 r.  
Drugi wniosek o dofinansowanie utworzenia ZAZ w Jaśle złożyło Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Życie bez barier” z Jasła dnia 15.02.2019 r. Aktualnie wniosek jest procedowany, 
gdyż Organizator w dniu 11.03.2019 r. został wezwany do usunięcia błędów i uzupełnienia wniosku.   
Po uwzględnieniu zapotrzebowania na środki wynikającego z już podpisanych umów (dofinansowanie 
kosztów działania 12 zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących w województwie 
podkarpackim - 12 213 666,00 zł), wniosków o dofinansowanie robót budowlanych (łączna kwota 
wnioskowana 2 232 298,00 zł) oraz łączną planowaną kwotę dofinansowania utworzenia i działania 
ZAZ w Budach Głogowskich - 666 368,00 zł, pozostałą kwotę 1 773 265,00 zł planuje się przeznaczyć 
na dofinansowanie działania funkcjonujących i tworzenie nowych ZAZ.   



Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje ze środków budżetu województwa „Wojewódzki 
Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 
Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”. Cele Programu są zbieżne z celami osiąganymi przy 
realizacji zadania pn. zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  Na ten cel przeznaczono w br. ponad milion 
złotych, dlatego planuje się zrezygnować z realizacji zadania pn. zlecanie fundacjom i organizacjom 
pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze 
środków PFRON. 
  
Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 7 marca 
2019 r. pozytywnie zaopiniowała wyżej przedstawiony podział środków PFRON.  
  
W związku z powyższym przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego projekt Uchwały,  
w której otrzymane środki PFRON planuje się przeznaczyć na realizację dwóch ustawowych zadań.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
Justyna Augustyn 
tel. 17/74 70 622 
e-mail: j.augustyn@rops.rzeszow.pl 


