
 
UCHWAŁA NR XXXIII/610/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. 
 

w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013 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 wojewódzkim ( Dz.U.  
z dnia 2001 Nr 142, poz.1590 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 § 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. 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), 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 9 278 325,00 zł przeznacza się  
w 2013 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 dla inwestycji 
planowanych do wykonania w 2013 roku, tj. jednym roku budżetowym oraz dla jednej 
inwestycji realizowanej w latach 2013-2014, 

2) dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, 
3) zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
 

§ 2 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na zawarcie umowy na dofinansowanie robót 
budowlanych na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy, tj. na dofinansowanie w latach 2013 i 2014,  
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 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 
Koło w Rymanowie ul. Dworska 40. 
 

 
 



 
§ 3 

 
W 2013r. dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Rymanowie, 38-480 Rymanów ul. Dworska 40, pod nazwą  
„Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły we 
Wróbliku Królewskim z przeznaczeniem na rotacyjne mieszkania chronione dla osób 
niepełnosprawnych” - wynosić będzie nie więcej niż 1 341 212,00 zł.  

 
§ 4 

 
W 2014r. dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Rymanowie, 38-480 Rymanów ul. Dworska 40, pod nazwą  
„Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły we 
Wróbliku Królewskim z przeznaczeniem na rotacyjne mieszkania chronione dla osób 
niepełnosprawnych”- wynosić będzie nie więcej niż  336 877,00 zł, pod warunkiem otrzymania 
wystarczających środków finansowych z PFRON do wydatkowania w 2014r. 

 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 6 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


