
UCHWAŁA NR 1082/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 24 września 2015 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania Zakładów 

Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, Koźminie Wielkopolskim, Książenicach, 

Leonowie, Pile, Posadzie, Słupcy, Swobodzie, Żerkowie 

  

 

 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) oraz uchwały Nr VI/140/15 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: określenia 

zadań, na które w 2015 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr 536/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja              

2015 roku w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu              

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania Zakładów Aktywności 

Zawodowej w Gołaszewie, Koźminie Wielkopolskim, Książenicach, Leonowie, Pile, 

Posadzie, Słupcy, Swobodzie, Żerkowie, zmienionej uchwałą Nr 645/2015 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku, § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Zatwierdza się dofinansowanie w 2015 roku ze środków  Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania Zakładów Aktywności 

Zawodowej w: 

a) Gołaszewie do kwoty 712.000,00 zł (słownie: siedemset dwanaście tysięcy 

złotych 00/100), 

b) Koźminie Wielkopolskim do kwoty 986.058,00 zł (słownie: dziewięćset 

osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 00/100),  

c) Książenicach do kwoty 1.028.500,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia 

osiem tysięcy pięćset złotych 00/100), 



d) Leonowie do kwoty 1.046.344,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści 

sześć  tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 00/100), 

e) Pile do kwoty 1.500.523,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy pięćset 

dwadzieścia trzy złote 00/100), 

f) Posadzie do kwoty 1.486.260,00 zł (słownie: jeden milion czterysta 

osiemdziesiąt sześć  tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100), 

g) Słupcy do kwoty 1.418.935,00 zł (słownie: jeden milion czterysta 

osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 00/100), 

h) Swobodzie do kwoty 739.508,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści  

dziewięć tysięcy pięćset osiem złotych 00/100), 

i) Żerkowie do kwoty 1.159.500,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).”. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej                 

w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do uchwały Nr 1082/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 września 2015 roku 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania Zakładów 

Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, Koźminie Wielkopolskim, Książenicach, 

Leonowie, Pile, Posadzie, Słupcy, Swobodzie, Żerkowie 

 

Uchwałą Nr VI/140/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia                 

2015 roku w sprawie: określenia zadań, na które w 2015 roku przeznacza się                   

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane 

samorządowi województwa przyznano kwotę 10.077.628,00 zł na dofinansowanie 

kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami Nr 536/2015 z dnia 19 maja 2015 roku     

i Nr 645/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku przyznał ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie kosztów działania 

Zakładów Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, Koźminie Wielkopolskim, Książenicach, 

Leonowie, Pile, Posadzie, Słupcy, Swobodzie, Żerkowie w łącznej kwocie     

7.740.770,00 zł. 

 

Uwzględniając zgłaszane potrzeby przez organizatorów zakładów aktywności 

zawodowej w zakresie wymiany maszyn i urządzeń, dodatkowego wyposażenia, zakupu 

sprzętu rehabilitacyjnego, niezbędnych napraw i remontów, jak również na skutek 

rozszerzenia produkcji i  świadczonych usług,  dodatkowego stałego zatrudnienia 

pracowników niepełnosprawnych w zakładach aktywności zawodowej w Żerkowie            

( 5 osób od października br.) i w Leonowie ( 5 osób od grudnia br.), proponuje się 

zwiększyć dofinansowanie dla 9 zakładów aktywności zawodowej w łącznej wysokości         

2.336.858,00 zł, w tym dla Zakładu Aktywności Zawodowej w: 

a) Gołaszewie o kwotę 157.000,00 zł do kwoty 712.000,00 zł, 

b) Koźminie Wielkopolskim o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 986.058,00 zł, 

c) Książenicach o kwotę 270.000,00 zł do kwoty 1.028.500,00 zł, 

d) Leonowie o kwotę 374.172,00 zł do kwoty 1.046.344,00 zł, 



e) Pile o kwotę 187.011,00 zł do kwoty 1.500.523,00 zł, 

f) Posadzie o kwotę 330.000,00 zł do kwoty 1.486.260,00 zł, 

g) Słupcy o kwotę 188.675,00 do kwoty 1.418.935,00 zł, 

h) Swobodzie o kwotę 240.000,00 zł do kwoty 739.508,00 zł, 

i) Żerkowie o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 1.159.500,00 zł.  

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest 

zasadne. 

 

 

 

Marzena Wodzińska 

Członek Zarządu 

 


