
                                                              UCHWAŁA NR LI/1052/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 5 sierpnia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 
sprawie polityki prowadzonej przez Samorząd Województwa w odniesieniu do 

wynajmu lokali stanowiących własność Samorządu na rzecz organizacji 
skupiających osoby niepełnosprawne i prowadzących  

w tych lokalach działalność statutową. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 2 Statutu 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 
X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. nr 
28, poz. 1247 z późn. zm.) oraz § 29 Regulaminu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XL/736/09 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2009 r. 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje 

§ 1 

Przyjmuje się Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie polityki 
prowadzonej przez Samorząd Województwa w odniesieniu do wynajmu lokali 
stanowiących własność Samorządu na rzecz organizacji skupiających osoby 
niepełnosprawne i prowadzących w tych lokalach działalność statutową, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Załącznik do uchwały NR LI/1052/14 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 5 sierpnia 2014 r. 

 

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie polityki 
prowadzonej przez Samorząd Województwa w odniesieniu do wynajmu lokali 
stanowiących własność Samorządu na rzecz organizacji skupiających osoby 

niepełnosprawne i prowadzących w tych lokalach działalność statutową. 
 
Sejmik Województwa Podkarpackiego wychodząc naprzeciw organizacjom non-profit 
osób niepełnosprawnych, skupionym w struktury krajowe i wojewódzkie, a 
prowadzącym działalność statutową w lokalach należących do Województwa 
Podkarpackiego zaleca Zarządowi Województwa wdrożenie polityki mającej na celu 
użyczenie przedmiotowych lokali na rzecz tych organizacji. 
 
Analiza stanu i powierzchni lokali należących do Województwa, obecnie zajmowanych 
przez organizacje osób niepełnosprawnych, pozwala z pełną odpowiedzialnością 
przyjąć powyższe stanowisko bez obawy o znaczne uszczuplenie dochodów 
Samorządu, a w poczuciu zobowiązania do prowadzenia otwartej i skutecznej polityki 
wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.  Łączne roczne koszty wdrożenia 
zalecenia wynikającego z powyższego stanowiska nie przekroczą kwoty kilkunastu 
tysięcy złotych, natomiast po stronie organizacji osób niepełnosprawnych stanowić 
będą oszczędność pozwalającą na zwielokrotnienie tej pomocy poprzez realizację 
szeregu dodatkowych szkoleń, rehabilitacji, poradnictwa. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


