
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ..../..../21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia  ……………..  2021 r. 

w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w 2021 roku 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 35 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2, art. 36 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 ze zm.), 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) 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 2019 r. poz. 

1605 ze 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 

24 782 428,00 zł przeznacza się w 2021 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  

w wysokości 2 370 368,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 

2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej  

w wysokości 20 912 060,00 zł; 

3) zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 1 500 000,00 zł. 

§ 2 

Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na zawarcie umowy na okres dłuższy niż 

1 rok budżetowy, ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa  

o 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, realizowanych przez:  



1) Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski w Łańcucie, 37-114 

Białobrzegi 400A.  

§ 3 

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. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …………  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia ………….. 2021 r.  

WYKAZ PODMIOTÓW, DLA KTÓRYCH PRZYZNAJE SIĘ DOFINANSOWANIE ROBÓT 
BUDOWLANYCH W 2021 ROKU 

L.p. Nazwa Wnioskodawcy Nazwa zadania 
Kwota 

dofinansowania 
w 2021 r. (w zł) 

Uwagi 

1 

Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej 
ul. Kapitulna 1 
37-700 Przemyśl 

Rozbudowa, 
przebudowa, dobudowa 
i nadbudowa 
istniejącego budynku 
Domu Kultury w Sanoku 
na potrzeby rehabilitacji 
osób 
niepełnosprawnych 

913 145,00 

Sejmik Województwa 
Podkarpackiego wyraził zgodę na 
dofinansowanie inwestycji 
dwuletniej (Uchwała Nr 
XXII/357/20 z dnia 27.04.2020 r.). 
Inwestycja rozpoczęta w 2020 
roku. Kwota przekazanej dotacji: 
1 200 000,00 zł. 

2 

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

Zmiana sposobu 
użytkowania budynku  
w Przeworsku z funkcji 
niemieszkalnej na 
mieszkalną,  
z przeznaczeniem na 
działalność 
rehabilitacyjną 

407 945,00 

Sejmik Województwa 
Podkarpackiego wyraził zgodę na 
dofinansowanie inwestycji 
dwuletniej (Uchwała Nr 
XXII/357/20 z dnia 27.04.2020 r.). 
Inwestycja rozpoczęta w 2020 
roku. Kwota przekazanej dotacji: 
1 049 553,68 zł. 

3 
Gmina Miasto Rzeszów 
ul. Rynek 1 
35-064 Rzeszów 

Budowa windy w Domu 
Pomocy Społecznej  
przy ul. Sucharskiego  
w Rzeszowie 

29 848,00 

Sejmik Województwa 
Podkarpackiego wyraził zgodę na 
dofinansowanie inwestycji 
dwuletniej (Uchwała Nr 
XXIX/496/20 z dnia 30.11.2020 r.). 
Inwestycja rozpoczęta w 2020 
roku. Kwota przekazanej dotacji: 
261 963,00 zł. 

4 

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością 
Intelektualną, Koło  
w Jarosławiu 
ul. Wilsona 6A  
37-500 Jarosław 

Remont oraz 
dostosowanie 
istniejącego budynku 
OREW PSONI Koło  
w Jarosławiu do 
wymagań przepisów 
przeciwpożarowych 

215 483,00  

5 

Rycerskie i Szpitalne 
Bractwo Św. Łazarza  
z Jerozolimy 
Stowarzyszenie Katolickie 
Plac Katedralny 4A  
37-700 Przemyśl 

Budowa szybów 
windowych i montaż 
dwóch wind szpitalnych 
w Centrum Hospicyjno-
Opiekuńczym  
w Przemyślu 

302 129,00  

6 

Samodzielny Publiczny 
Ośrodek Rehabilitacji 
Leczniczej  
w Tarnobrzegu 
ul. Targowa 4 
39-400 Tarnobrzeg 

Budowa windy przy 
budynku Samodzielnego 
Publicznego Ośrodka 
Rehabilitacji Leczniczej 
w Tarnobrzegu 

138 324,00  

7 
Stowarzyszenie „Dobry 
Dom” 
37-311 Wola Zarczycka 129A 

Centrum rehabilitacji  
w Stowarzyszeniu 
„Dobry Dom” 

158 330,00  

  



8 

Stowarzyszenia na rzecz 
Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej 
"Szansa" 
ul. Czarnieckiego 3 
37-450 Stalowa Wola 

Budowa placu zabaw  
dla dzieci  
z niepełnosprawnościami 
przy NZOZ Ośrodku 
Rehabilitacji Dzieci 
Niepełnosprawnych  
w Stalowej Woli 

173 139,00  

9 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Młodzieży Specjalnej 
Troski w Łańcucie 
37-114 Białobrzegi 400A 

Przebudowa budynku 
zamieszkania 
zbiorowego w Żołyni na 
potrzeby mieszkań 
chronionych i innych 
działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

32 025,00 

Inwestycja trzyletnia 
(kwota dofinansowania  
w 2022 r. - 292 551,00 zł;  
w 2023 r. - 225 959,00 zł), 

Ogółem 2 370 368,00  

 
 
  



Uzasadnienie 
 
Na podstawie art. 35 ust.1 pkt 5 i 6, ust. 2 oraz art. 36 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

426 ze 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 2019 r. poz. 1605 ze zm.), dla Samorządu Województwa Podkarpackiego,  

w wysokości 24 782 428,00 zł,  wnioskuje się przeznaczyć w 2021 r. na: 

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

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze 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. 

Kwota środków PFRON oddana do dyspozycji Samorządu Województwa na 2021 r. jest wyższa  

o 2 046 351,00 zł od kwoty, jaką dysponowało Województwo w 2020 r. (tj. 22 736 077,00 zł).  

Na 2021 rok złożono 10 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących 

rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (w tym 3 inwestycje 2-letnie rozpoczęte 

w 2020 r. – Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II 

„Wzrastanie” oraz Gmina Miasto Rzeszów). Jeden z Wnioskodawców (Kliniczny Szpital Wojewódzki  

Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie) nie uzupełnił wniosku, w związku z powyższym wniosek ten 

nie podlegał rozpatrzeniu.  

Jeden spośród Wnioskodawców (Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski w Łańcucie), 

zwrócił się o dofinansowanie przedsięwzięcia, którego realizacja wykracza poza 1 rok budżetowy. Jeżeli 

wymaga tego proces inwestycyjny, Marszałek Województwa może zawierać umowy na okres dłuższy 

niż 1 rok budżetowy. Zawarcie takiej umowy wymaga zgody sejmiku województwa w postaci uchwały.  

Komisja powołana zarządzeniem Dyrektora ROPS oceniła i pozytywnie zaopiniowała wnioski 

wymienione w załączniku nr 1. 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. Proponuje się przyznać 

dofinansowanie dla 9 przedsięwzięć, wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, na łączną 

kwotę 2 370 368,00 zł. 

Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w danym roku następuje poprzez 

podpisanie aneksów do umów zawartych z Organizatorami zakładów. Rozporządzenie Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej nakłada na 

Województwo obowiązek corocznie, nie później niż do dnia 30 listopada, określenie wysokości środków 

PFRON na działanie zakładu w roku następnym, z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje 

kosztów dofinansowywanych ze środków Funduszu. Wysokość środków dla poszczególnych zakładów, 

z podziałem na rodzaje kosztów zgodne z rozporządzeniem, jest zatwierdzana Uchwałami Zarządu 

Województwa Podkarpackiego. W dniu 24.11.2020 r. Zarząd zatwierdził preliminarze kosztów działania 

13 ZAZ funkcjonujących w woj. podkarpackim, tj.: ZAZ w Rymanowie Zdroju, ZAZ w Nowej Sarzynie, 

ZAZ w Jarosławiu, ZAZ w Maliniu, ZAZ w Woli Dalszej, ZAZ w Woli Rafałowskiej, ZAZ w Woli 

Żyrakowskiej, ZAZ w Starych Oleszycach, ZAZ Nr 1 w Krośnie, ZAZ Nr 2 w Krośnie, ZAZ Polskiego 

Związku Organizatorów ZAZ i WTZ w Rzeszowie, ZAZ Aktywni Mimo Wszystko w Rzeszowie oraz ZAZ 

Centrum Natura w Budach Głogowskich, na łączną kwotę 18 637 500,00 zł. 

W piśmie znak: DF.WSA.43.2021.w z dnia 18.02.2021 r. Zastępcy Prezesa PFRON, dot. wysokości 

przyznanych środków, określona została kwota w wysokości 19 225 000,00 zł, która może być 

wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, które 

funkcjonowały na koniec poprzedniego roku. Kwota ta wynika z liczby zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych w ZAZ w roku, na który przyznawane jest dofinansowanie, zgodnie z podpisanym 

przez Województwo umowami z Organizatorami ZAZ (tj. 769 osób) oraz kwoty dofinansowania kosztów 



rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności zatrudnionej w Zakładzie (25 000 zł). Różnica w wysokości 587 500,00 zł, 

pomiędzy kwotą przeznaczoną przez PFRON na dofinansowanie kosztów działania ZAZ, a kwotą 

wynikająca z podpisanych przez Województwo umów, może zostać wykorzystana wyłącznie na 

dofinansowanie wzrostu zatrudnienia w istniejących ZAZ w trakcie roku. 

Po uwzględnieniu zapotrzebowania na środki wynikającego z już podpisanych umów (dofinansowanie 

kosztów działania 13 zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących w województwie 

podkarpackim), wniosków o dofinansowanie robót budowlanych oraz kwoty przeznaczonej przez 

PFRON dla ZAZ, do rozdysponowania pozostaje kwota w wysokości 3 187 060,00 zł. Planuje się 

przeznaczyć 1 500 000,00 zł na zadanie pn. zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Rodzaje zadań, które mogą 

być zlecane tym podmiotom określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 

2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Na realizację tych zadań 

zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert. Pozostałą kwotę w wysokości 1 687 060,00 zł, zgodnie  

z sugestią zawartą w piśmie Zastępcy Prezesa PFRON, planuje się przeznaczyć na dofinansowanie 

kosztów działania ZAZ w celu niwelowania skutków ekonomicznych wywołanych pandemią COVID-19.  

W związku z powyższym przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego projekt Uchwały,  

w której otrzymane środki PFRON planuje się przeznaczyć na realizację trzech ustawowych zadań, tj.: 

- 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 – 2 370 368,00 zł; 

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – 20 912 060,00 zł; 

- zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych – 1 500 000,00 zł. 

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała wyżej 

przedstawiony podział środków PFRON.  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
Justyna Augustyn 
tel. 17/74 70 622 
e-mail: j.augustyn@rops.rzeszow.pl 


