
 
UCHWAŁA NR 2048/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 20 maja 2016 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 
 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                                 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz uchwały                                       
Nr XVIII/467/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku                              
w sprawie określenia zadań, na które w 2016 roku przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi 
województwa, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Zatwierdza się dofinansowanie w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania Zakładów Aktywności      
Zawodowej w: 

a) Gołaszewie do kwoty 555.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć 
tysięcy złotych 00/100), 

b) Koźminie Wielkopolskim do kwoty 814.016,00 zł (słownie: osiemset 
czternaście tysięcy szesnaście złotych 00/100),  

c) Książenicach do kwoty 795.508,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt 
pięć  tysięcy pięćset osiem złotych 00/100), 

d) Leonowie do kwoty 740.000,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy 
złotych 00/100), 

e) Pile do kwoty 1.258.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt 
osiem tysięcy  złotych 00/100), 

f) Posadzie do kwoty 1.110.000,00 zł (słownie: jeden milion sto dziesięć 
tysięcy złotych 00/100), 

g) Słupcy do kwoty 1.184.000,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt 
cztery tysiące złotych 00/100), 

h) Swobodzie do kwoty 499.508,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy pięćset osiem złotych 00/100), 

i) Żerkowie do kwoty 962.000,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa 
tysiące złotych 00/100). 

 
§ 2 

 
Szczegółowe zasady przyznania środków, o których mowa w § 1, określone są                      
w umowach o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych kosztów działania zakładów aktywności zawodowej zawartych przez 
Województwo Wielkopolskie z: 

a) Gminą Mieścisko w dniu 29 września 2006 r. dla Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Gołaszewie, 

b) Gminą Koźmin Wielkopolski w dniu 21 grudnia 2007 r. dla Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim, 



c) Powiatem Ostrzeszowskim w dniu 15 grudnia 2004 r. dla Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Książenicach, 

d) Gminą Borek Wielkopolski w dniu 29 grudnia 2010 r. dla Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Leonowie, 

e) Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej w Pile w dniu 15 grudnia 2005 r.             
dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile, 

f) Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddziałem Terenowym                   
w Koninie w dniu 29 grudnia 2010 r. dla Zakładu Aktywności Zawodowej     
w Posadzie, 

g) Powiatem Słupeckim w dniu 1 października 2004 r. dla Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Słupcy, 

h) Gminą Lisków w dniu 30 czerwca 2008 r. dla Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Swobodzie, 

i) Gminą Żerków w dniu 15 grudnia 2005 r. dla Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Żerkowie. 

 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej        
w Poznaniu. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  
do uchwały Nr 2048/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 20 maja 2016 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 
 
 
 

Uchwałą Nr XVIII/467/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia                     

2016 roku w sprawie określenia zadań, na które w 2016 roku przeznacza się                   

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane 

samorządowi województwa, przyznano łącznie na dofinansowanie kosztów tworzenia                 

i działania zakładów aktywności zawodowej kwotę 9.374.364,00 zł, z czego na  

dofinansowanie kosztów działania utworzonych zakładów aktywności zawodowej 

przeznacza się kwotę 7.770.000,00 zł, wyliczoną dla każdego z zakładów,                                 

z zastosowaniem wskaźnika 18.500,00 zł na jedną zatrudnioną osobę niepełnosprawną 

oraz kwotę 148.032,00 zł zabezpieczających potrzeby Zakładów w zakresie zwiększenia 

okresowego zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w związku z rozszerzeniem produkcji 

i świadczonych usług. 

Proponuje się zwiększyć z tego tytułu  dofinansowanie dla trzech zakładów aktywności 

zawodowej w : 

a) Koźminie Wielkopolskim o kwotę 74.016,00 zł do kwoty 814.016,00 zł, 

b) Książenicach o kwotę 37.008,00 zł do kwoty 795.508,00 zł, 

c) Swobodzie o kwotę 37.008,00 zł do kwoty 499.508,00 zł. 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest 

zasadne. 

  

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 
 
 


