
Projekt 
 
 

UCHWAŁA NR 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia              2016 r. 
 

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/378/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 
2016r. 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 województwa (Dz.U.  
z 2016, poz.486 t.j.) 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 2015r., poz.937 ), 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 
 

W Uchwale Nr XXI/378/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 
2016r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2016, w § 1 dodaje się punkt 3) w brzmieniu: 
„ 3) zlecanie fundacjom i 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 
 

Uchwałą Nr XXI/378/16  z dnia 29 marca 2016r. Sejmik Województwa Podkarpackiego, środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 10 965 133 zł, które 
Samorząd Województwa otrzymał do wydatkowania w bieżącym roku, przeznaczono na realizację 
dwóch z trzech zadań ustawowych, a to na: 
 

1. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 t.j. ), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, 
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, 

2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 
 
Kwota 10 965 133 zł została wówczas całkowicie rozdysponowana. Uchwałą Nr 163/3371/16 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 5 kwietnia 2016r., na dofinansowanie robót budowlanych 
dotyczących obiektów służących rehabilitacji przeznaczono 2 366 158,72 zł. Środki przeznaczono na  
realizację sześciu inwestycji. Pozostałą kwotę, tj. 8 598 974,28 przeznaczono na dofinansowanie 
działania trzynastu zakładów aktywności zawodowej. 
W chili obecnej wiadomo, że środki przeznaczone na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących 
obiektów służących rehabilitacji w wysokości 2 366 158,72 zł nie będą w całości wykorzystane. 
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lpiniku pisemnie zrezygnowała  
z przyznanego dofinansowania w wysokości 478 938,00 zł. Środki te miały być przeznaczone  
na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego NZOZ 
„Kolgmed” w Jarosławiu. Ponadto Powiat Stalowowolski poinformował o oszczędnościach 
poprzetargowych w wysokości około 130 000,00 zł przy realizacji dwóch inwestycji, tj. kompleksowej 
termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli oraz budowie placu 
zabaw  przy tej szkole. Dokładna kwota oszczędności będzie podana przez Powiat w ciągu dwóch 
tygodni.  
Oszczędność środków wystąpi również przy realizacji przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie budowy budynku mieszkalnego - mieszkań chronionych 
dla osób niepełnosprawnych w Potoku gm. Jedlicze (ok. 300.000 zł). Stowarzyszenie zadeklarowało 
telefonicznie iż do końca czerwca określi dokładną kwotę oszczędności. 
W zaistniałej sytuacji istnieje potencjalna możliwość realizacji przez Samorząd Województwa 
trzeciego zadania określonego w art.36 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.), 
tj. zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych. Zlecanie to może odbywać się w trybie konkursowym lub 
pozakonkursowym, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 239). 
 
Nie przewiduje się przeznaczyć całej kwoty oszczędności na realizację tego zadania, bowiem 
dwanaście zakładów aktywności zawodowej zgłosiło potrzebę dodatkowych zakupów i robót na łączną 
kwotę 1 622 553 zł. Cztery zakłady wnioskowały również o dofinansowanie wzrostu zatrudnienia  
o 25 osób niepełnosprawnych. Ostateczny podział środków z oszczędności dokonany będzie uchwałą 
Zarządu Województwa Podkarpackiego, po wcześniejszym uzyskaniu opinii od Wojewódzkiej 
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 
 
Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego projekt Uchwały, która daje możliwość 
realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zlecania 
fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych 
 
 
 
 

 


