
  
UCHWAŁA Nr XXI/356/12 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 kwietnia 2012 roku 
 

w sprawie: określenia zadań, na które w 2012 roku przeznacza się środki  
                        Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
                        przekazane samorządowi województwa 
     
 

 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 2011 r. Nr 127, poz. 721,                  
z późn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Określa się następujące zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego finansowane 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku: 

1) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia            
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,            
z późn. zm.), dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku               
z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,                               

2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności 
zawodowej 

3) dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe na zlecenie 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

2. Na realizację zadań, wymienionych w ust. 1, przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznane Województwu 
Wielkopolskiemu przez Zarząd Funduszu w wysokości 10.037.020,00 zł, w następujący 
sposób: 

1) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia     
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,                
z późn. zm.), dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku                   
z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów                               
- 1.540.520,00 zł, 

2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności 
zawodowej - 7.496.500,00 zł, 

3) dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe na zlecenie 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 1.000.000,00 zł. 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/356/12 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 kwietnia 2012 roku 
 

 
Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,                 
z późn. zm.), Sejmik Województwa w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza 
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
W bieŜącym roku Samorząd Województwa otrzymał informację zawartą w piśmie z dnia            
16 marca 2012 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                    
o przyznaniu kwoty 10.037.020,00 zł, naliczonej zgodnie z 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.). 
 
Proponowany podział środków finansowych na poszczególne zadania wynika z: 

1) analizy potrzeb zgłoszonych przez podmioty we wnioskach o dofinansowanie robót 
budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, złoŜonych przez 
podmioty - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 
2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być 
dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1940, z późn. zm.) 

2) zobowiązań Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania kosztów działania 
utworzonych Zakładów Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, Koźminie 
Wielkopolskim, KsiąŜenicach, Leonowie, Pile, Posadzie, Słupcy, Swobodzie                     
i śerkowie, stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. Nr 242,            
poz. 1776), 

3) moŜliwości dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe na zlecenie Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, określonych w rozporządzeniu 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 (Dz. U. Nr 29, poz. 172). 

 
Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały przez Sejmik Województwa jest zasadne. 
 
 
 
   


