
 

UCHWAŁA NR VIII/132/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 27 maja 2019 r. 

 
zmieniająca Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca  

2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019  

oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, 

na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji  

w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych 

 

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

z 2019 r. poz. 512) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. 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 2017 r. poz. 538 z późn. zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

W uchwale Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie 

określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych 

dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie:  

„Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na zawarcie umów na dofinansowanie robót 

budowlanych na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy, tj. na dofinansowanie w latach 2019 i 2020, ze 

środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa 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:  

A. Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne; 

B. Gminę Haczów, 36-213 Haczów 573.” 

  



2. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„W 2019 r. dofinansowanie inwestycji realizowanej przez: 

A. Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, pod nazwą „Modernizacja 

komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych i rozbudowa stołówki w Domu Pomocy Społecznej 

w Moczarach” - wynosić będzie nie więcej niż 496 397,00 zł; 

B. Gminę Haczów, 36-213 Haczów 573 pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa 

budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie” - wynosić będzie nie więcej niż 

301 860,00 zł”.” 

3. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„W 2020 r. dofinansowanie inwestycji realizowanej przez:  

A. Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, pod nazwą „Modernizacja 

komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych i rozbudowa stołówki w Domu Pomocy Społecznej 

w Moczarach” - wynosić będzie nie więcej niż 443 479,00 zł; 

B. Gminę Haczów, 36-213 Haczów 573 pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa 

budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie” - wynosić będzie nie więcej niż  

255 620,00 zł”.” 

 

 

§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


