
                                              UCHWAŁA NR VI/118/15 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 30 marca 2015 r. 

 
w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w roku 2015. 

 
Na podstawie art.18 pkt.20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim ( Dz.U.  
z 2013, poz.596 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r.  
Nr 127, poz.721 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem 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. Nr 187, poz.1940 
z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r.  
w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012r. poz. 850), Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym (Dz.U. Nr 29, poz.172) 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. 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 10 349 698,00 zł przeznacza się  
w 2015 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  

2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności 
zawodowej, 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 


