
Projekt 
 
 

UCHWAŁA NR 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia              2016 r. 
 

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

Osób Niepełnosprawnych w roku 2016. 

 
Na podstawie art.18 pkt.20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz.U.  
z 2015, poz.1392) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.), 
w związku z Rozporządzeniem 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 2004r. Nr 187, poz.1940 z późn. zm.), 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów 
aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012r. poz. 850), 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. z 
2008r. 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. z 2003r. Nr 88, poz.808 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 10 965 133,00 zł przeznacza się  
w 2016 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. 

 
§ 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 10 965 133 
zł wnioskuje się przeznaczyć w 2016r. 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. 
 
 
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 realizacja trzech zadań: 

 
1. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 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. 
 
Jednakże zgodnie z zapisami art.35 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Sejmik Województwa w formie uchwały 
określa zadania, na które przeznacza środki PFRON. 
 
Proponuje się dofinansowanie realizacji dwóch zadań ustawowych z niżej podanych powodów.  
 
Na 2016 rok złożono 7 kompletnych wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach 
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, na łączną kwotę 
2 534 764,72 zł. Z siedmiu wniosków, dwa wnioski na łączną kwotę 168 606,00 zł, dotyczące montażu 
windy, wnioskiem Komisji do spraw rozpatrywania wniosków, powołanej zarządzeniem Dyrektora 
ROPS w Rzeszowie, zostaną skierowane do realizacji w ramach Programu Wyrównywania Różnic 
Między Regionami III- programu ogłoszonego przez Zarząd PFRON w Warszawie. Wnioski te dotyczą 
dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, tj. montażu windy w budynku Powiatowego 
Urzędu Pracy w Jarosławiu oraz windy w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy i kwalifikują 
się do objęcia dofinansowaniem w ramach tego Programu.   
W 2016 roku w ramach zadania: dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowaniem powinno być objęte 
również zadanie rozpoczęte w 2015r., a realizowane przez PSOUU Koło w Jarosławiu, tj. budowa 
Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Jarosławiu na kwotę 133 840,72 zł. Łącznie w 
2016r.  
na zadanie pn. dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku  
z potrzebami osób niepełnosprawnych potrzeba 2 366 158,72 zł. 
 
Nie  wpłynęły wnioski o dofinansowanie kosztów utworzenia nowych zakładów aktywności zawodowej.  
 
Niezbędne środki na dofinansowanie kosztów działania trzynastu zakładów aktywności zawodowej 
funkcjonujących w województwie podkarpackim  wynoszą  8 528 499 zł. Kwota ta razem z 
wnioskowaną na dofinansowanie robót budowlanych to łącznie 10 894 657,72 zł. Pozostałą kwotę z 
przyznanych środków PFRON, w wysokości 70 475,28 zł planuje się przeznaczyć na potrzeby 
działających zakładów aktywności zawodowej. 
 



 
Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 16 marca 
2016r. pozytywnie zaopiniowała wyżej przedstawiony podział środków PFRON oraz zaproponowała 
rezygnację z realizacji zadania pn. zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z uwagi na niewystarczającą ilość 
środków PFRON. W zamian za to realizowany jest, 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.  
 
 
W związku z powyższym przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego projekt Uchwały   
w której otrzymane środki PFRON planuje się przeznaczyć na realizację dwóch ustawowych zadań.  
  

 

 


