PROJEKT

UCHWAŁA NR ..../..../20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …………….. 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXII/357/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa
Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku
Na podstawie art.18 pkt.20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1668), art. 35 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze 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 2019 r.
poz. 1605 ze zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XXII/357/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1.
2.
3.
4.

W § 1 pkt 1 kwotę: „5 022 235 zł” zastępuje się kwotą: „4 396 274 zł”;
W § 1 pkt 2 kwotę: „17 713 842 zł” zastępuje się kwotą: „18 339 803 zł”;
W § 2 skreśla się punkt 3;
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/357/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa
Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2020 roku otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§2

Niniejsza Uchwała wraz z załącznikiem zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, stronie internetowej
www.rops.rzeszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ROPS.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …………
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ………….. 2020 r.

WYKAZ PODMIOTÓW, DLA KTÓRYCH PRZYZNAJE SIĘ DOFINANSOWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH W 2020 ROKU
L.p.

1

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Haczów
36-213 Haczów 573

2

Gmina Kamień
36-053 Kamień 287

3

Gmina Tarnobrzeg
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

4

Caritas
Archidiecezji
Przemyskiej
ul. Kapitulna 1
37-700 Przemyśl

5

Fundacja Pomocy
Młodzieży
im. Św. Jana Pawła II
„Wzrastanie”
Łopuszka Mała 13
37-220 Kańczuga

6

Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów

7

Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

Nazwa zadania

Rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa budynku
Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Haczowie

Rozbudowa, przebudowa
i nadbudowa oraz zmiana
sposobu użytkowania
budynku Gminnego
Centrum Kultury
w Kamieniu w celu
utworzenia pomieszczeń
służących rehabilitacji
osób niepełnosprawnych
Dobudowa windy do
budynku Gimnazjum nr 2
na potrzeby Zespołu
Szkół Specjalnych
w Tarnobrzegu
Rozbudowa, przebudowa,
dobudowa i nadbudowa
istniejącego budynku
Domu Kultury w Sanoku
na potrzeby rehabilitacji
osób niepełnosprawnych
Zmiana sposobu
użytkowania budynku
w Przeworsku z funkcji
niemieszkalnej na
mieszkalną,
z przeznaczeniem na
działalność rehabilitacyjną
Budowa windy w Domu
Pomocy Społecznej
przy ul. Sucharskiego
w Rzeszowie
Budowa zestawu
zabawoworehabilitacyjnego na
terenie Szkoły Specjalnej
w Kolbuszowej Dolnej

Kwota
dofinansowania
w 2020 r. (w zł)

255 620

Uwagi
Sejmik Województwa
Podkarpackiego wyraził
zgodę na dofinansowanie
inwestycji dwuletniej
(Uchwała Nr VIII/132/19
z dnia 27.05.2019 r.).
Inwestycja rozpoczęta
w 2019 roku.
Kwota przekazanej
dotacji: 301 486,86 zł.

437 261

152 428

1 200 000

Inwestycja 2-letnia
(kwota dofinansowania
w 2021 r. - 913 145 zł)

1 049 688

Inwestycja 2-letnia
(kwota dofinansowania
w 2021 r. - 407 945 zł)

291 811

17 499

8

Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek NMP NP.
Prowincja Tarnowska,
Dom Pomocy
Społecznej Prowadzony
przez Zgromadzenie
Sióstr Służebniczek
NMP NP.
ul. Sienkiewicza 211
39-400 Tarnobrzeg

9

Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28A
38-400 Krosno

10

Powiat Strzyżowski
ul. Przecławczyka 15
38-100 Strzyżów

11

Caritas Diecezji
Rzeszowskiej
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów

Termomodernizacja oraz
remont wewnątrz budynku
terapii zajęciowej Domu
Pomocy Społecznej
w Tarnobrzegu

Przebudowa, rozbudowa
budynku Domu Pomocy
Społecznej w Krośnie,
przebudowa przyłącza
kanalizacji deszczowej
i elektroenergetycznego
Przebudowa budynku
Dom Pomocy Społecznej
w Babicy w celu
dostosowania budynku do
wymagań obowiązujących
przepisów ppoż.
Nadbudowa i przebudowa
części budynku Domu
Pomocy Społecznej
w Cmolasie
z przeznaczeniem na
pomieszczenia użytkowe
(sala zajęć
terapeutycznych, pokoje
mieszkalne, magazyn)

Ogółem

94 775

377 789

134 128

385 275

4 396 274

Uzasadnienie
W dniu 27 kwietnia 2020 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą
Nr XXII/357/20 podzielił środki przyznane na 2020 rok przez PFRON na podstawie
rozporządzenia RM w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym na zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj. dofinansowanie
kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej oraz dofinansowanie robót
budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych.
Kwota, którą PFRON wskazał jako przeznaczoną na dofinansowanie kosztów działania
zakładów aktywności zawodowej jest wyższa niż wynikało z umów z Organizatorami ZAZ
podpisanych przez Województwo o 610 418 zł. Wynika to ze sposobu naliczania tej kwoty.
Samorząd Województwa Podkarpackiego zaciągając zobowiązania na dany rok (podpisując
aneksy do umów z Organizatorami ZAZ do 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który
liczony jest algorytm – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakładów aktywności
zawodowej)
uwzględnia
rzeczywisty
okres
zatrudnienia
wszystkich
osób
z niepełnosprawnościami. W trakcie roku następuje wzrost zatrudnienia w niektórych
zakładach aktywności zawodowej o osoby niepełnosprawne, które wcześniej finansowane były
ze środków RPO WP i po zakończeniu projektów sukcesywnie w różnych terminach następuje
przejęcie finansowania. PFRON natomiast do naliczania algorytmu bierze pod uwagę liczbę
ON zatrudnionych w ZAZ wg umów z Samorządem – zawartych do końca roku
poprzedzającego rok, na który liczony jest algorytm bez względu na to, czy osoby te będą
pracowały kilka miesięcy, czy cały rok.
W dniu 30 czerwca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego powstałą w wyniku
sposobu naliczania środków przez PFRON nadwyżkę przeznaczył na dodatkowe
dofinansowanie dla ZAZ. Zatwierdzone zostały preliminarze kosztów działania
poszczególnych zakładów, uwzględniające zwiększone dofinansowanie. Środki nie zostały
jednak przekazane, ponieważ PFRON zakwestionował możliwość wykorzystania tej nadwyżki
na zwiększenie dofinansowania kosztów działania ZAZ, a jedynie na dofinansowanie
niezaplanowanego wcześniej wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w istniejących
zakładach.
W związku z powyższym Województwo zwróciło się do Biura Pełnomocnika Rządu ds.
Osób Niepełnosprawnych oraz do PFRON o wskazanie zapisów ustawowych
uniemożliwiających wykorzystanie całej puli środków przyznanej dla Województwa na 2020 r.
na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Uzyskane
interpretacje nie są jednak jednoznaczne i wymagają doprecyzowania, dlatego Województwo
zwróciło się ponownie do ww. organów o zajęcie ostatecznego stanowiska w sprawie.
W trakcie roku powstały ponadto oszczędności na drugim zadaniu realizowanym przez
Województwo, tj. dofinansowaniu robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób
niepełnosprawnych. Dwa spośród 13 podmiotów, którym przyznano dotacje na
dofinansowanie robót budowlanych zrezygnowały z realizacji zadań i nie podpisały umów
z Województwem – PSONI Koło w Jarosławiu (206 743 zł) oraz Powiat Bieszczadzki
(inwestycja 3-letnia, kwota dofinansowania w 2020 r. - 363 000 zł). Ponadto na zadaniu
realizowanym przez Powiat Strzyżowski wystąpiły duże oszczędności po przetargu
(56 218 zł), z których podmiot zrezygnował, ponieważ nie planuje żadnych prac dodatkowych
w ramach zadania. Łączna kwota oszczędności powstała do chwili obecnej na zadaniu
dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób
niepełnosprawnych wynosi 625 961 zł.
Trudna sytuacja ekonomiczna związana z pandemią spowodowała, że ZAZ zgłosiły
liczne uzasadnione dodatkowe potrzeby, dlatego kwotę tą planuje się przeznaczyć na
dodatkowe dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej (niezwiązane

z dodatkowym wzrostem zatrudnienia w trakcie roku). Środki zostaną przekazane
Organizatorom ZAZ wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii PFRON.
Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pozytywnie
zaopiniowała wyżej przedstawiony podział środków PFRON.
W związku z powyższym przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego
projekt niniejszej Uchwały, uwzględniającej:
- przesunięcie środków z zadania: dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, na zadanie:
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
- wykreślenie możliwości dofinansowania inwestycji 3-letniej Powiatu Bieszczadzkiego,
- uaktualniony Załącznik nr 1: wykaz podmiotów, dla których przyznaje się dofinansowanie
robót budowlanych w 2020 roku.

