
projekt 

 
UCHWAŁA NR 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia  ……………..  2017 r. 

 
w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 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 wojewódzkim ( 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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046 t.j.), 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 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 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 10 375 893,00 zł przeznacza się  
w 2017 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 2017 roku, tj. jednym roku budżetowym oraz dla jednej 
inwestycji realizowanej w latach 2017-2019, 

2) dofinansowanie kosztów 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 2017, 2018 i 2019,  
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 Spółdzielnię Inwalidów „Zgoda” z Łańcuta ul. Piekarska 3. 
 

 
§ 3 

 
W 2017r. dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię Inwalidów „Zgoda” z Łańcuta  
ul. Piekarska 3, pod nazwą „Przebudowa i modernizacja elewacji budynku administracyjno-
produkcyjno-socjalnego Spółdzielni Inwalidów ”Zgoda” w Łańcucie” - wynosić będzie nie więcej niż  
19 023,00 zł.  

 



§ 4 
 

W 2018r. dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię Inwalidów „Zgoda” z Łańcuta  
ul. Piekarska 3, pod nazwą „Przebudowa i modernizacja elewacji budynku administracyjno-
produkcyjno-socjalnego Spółdzielni Inwalidów ”Zgoda” w Łańcucie” - wynosić będzie nie więcej niż  
17 175,00 zł.  

 
§ 5 

 
W 2019r. dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię Inwalidów „Zgoda” z Łańcuta  
ul. Piekarska 3, pod nazwą „Przebudowa i modernizacja elewacji budynku administracyjno-
produkcyjno-socjalnego Spółdzielni Inwalidów ”Zgoda” w Łańcucie” - wynosić będzie nie więcej niż  
6 520,00 zł.  

 
§ 6 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
 

§ 7 
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 2016r. poz. 2046 t.j.), 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   10 375 893,00 zł wnioskuje się 
przeznaczyć  
w 2017r. na : 

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

2. dofinansowanie kosztów 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 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. 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. 
3. zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych. 
 
Środki PFRON oddane do dyspozycji Samorządu Województwa na 2017r. są w wysokości  
10 375 893,00 zł. Jest to kwota mniejsza o 589 240 zł, tj. o 5,4% od kwoty jaką dysponowało 
Województwo w 2016r.(tj. 10 965 133 zł).  
Na 2017 rok złożono 9 kompletnych wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach 
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Wnioskodawcami są Gmina 
Miasto Rzeszów, Gmina Wielopole Skrzyńskie, Gmina Tuszów Narodowy, Stowarzyszenie „Nasza 
Gmina” z Dulczy Małej, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”  
z Dębicy, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Jarosławiu, Aeroklub Stalowowolski, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu i Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda” z Łańcuta. We 
wniosku  złożonym przez Spółdzielnię Inwalidów „Zgoda” z Łańcuta przewidziano termin zakończenia 
robót budowlanych na 2019r. W 2017r. dofinansowaniem objęty będzie jedynie zakres robót 
budowlanych wykonanych  
w tym roku. Komisja powołana zarządzeniem Dyrektora ROPS oceniła i pozytywnie zaopiniowała 
wszystkie wnioski. Po ocenie wniosków  komisja sporządziła wykaz wniosków wraz z przyznaną liczbą 
punktów. Oceny i przyznanie punktów dokonano zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Zarządu  
Nr 384/9140/14 z dnia 19 sierpnia 2014r. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to  
2 112 238, 00 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  8 639 499,00 zł. Kwota ta razem z 
wnioskowaną na dofinansowanie robót budowlanych to łącznie 10 751 737,00 zł, tj. o 375 844,00 zł 
większa niż kwota niezbędna na dofinansowanie 9 wnioskowanych zadań z zakresu robót 
budowlanych oraz dofinansowanie kosztów działania trzynastu zakładów aktywności zawodowej. 
W związku z powyższym otrzymane środki PFRON planuje się przeznaczyć na dofinansowanie 
kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w pełnej wysokości, bowiem Samorząd 
Województwa Podkarpackiego (zgodnie z obowiązującymi przepisami) podpisał w 2016r. umowy na 
dofinansowanie zakładów w 2017r. Pozostałą kwotę proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z 
zakresu robót budowlanych. Wówczas jedna inwestycja wnioskowana przez Aeroklub Stalowowolski 
nie zostanie objęta dofinansowaniem (wniosek otrzymał najmniejszą ilość punktów po ocenie komisji), 
zaś inwestycja wnioskowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Przemyślu objęta będzie dofinansowaniem w niepełnej wnioskowanej kwocie. 
Stowarzyszenie wyraziło na to zgodę. W przypadku wystąpienia w ciągu roku oszczędności środków 



mogących wyniknąć po przeprowadzonych przetargach na wyłonienie wykonawców robót 
budowlanych, dofinansowanie na realizację tego zadania będzie mogło być zwiększone. 
Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 16 lutego 
2017r. 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.  
  

 

 
 

 

 


