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 UCHWAŁA Nr XXXV/870/17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

   z dnia 25 września 2017 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które w 2017 roku przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przekazane samorządowi województwa 
     
 

 Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046,                  
z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

W uchwale Nr XXX/777/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 
2017 roku w sprawie określenia zadań, na które w 2017 roku przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi 
województwa w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Na realizację zadań, wymienionych w ust. 1, przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznane Województwu 
Wielkopolskiemu przez Zarząd Funduszu w wysokości 13.387.807,00 zł, w następujący 
sposób: 

1) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia     
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm), 
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku  z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – 1.130.000,00 zł; 

2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności 
zawodowej – 8.907.807,00 zł; 

3) dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe na zlecenie 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 3.350.000,00 zł.”. 
 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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          Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/870/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 25 września 2017 roku 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które w 2017 roku przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przekazane samorządowi województwa 
 
 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046,                  
z późn. zm.), Sejmik Województwa w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza 
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XXX/777/17 z dnia 24 kwietnia 2017 
roku przeznaczył kwotę 13.387.859,00 zł na zadania wynikające z cyt. wyżej ustawy, zgodnie 
z otrzymaną informację zawartą w piśmie z dnia 7 lutego 2017 r. z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznaniu kwoty 13.387.859,00 zł, naliczonej 
zgodnie z 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). 
 
W dniu 24 lipca 2017 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego otrzymał pismo z dnia 
18 lipca 2017 p.o. Prezesa Zarządu PFRON informujące o ponownym podziale środków 
PFRON przewidzianych dla samorządu w wysokości 13.387.807,00 zł na realizację zadań 
określonych ustawą z dnia 27 sierpnia  1997 roku o rehabilitacji zawodowe i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
 
Otrzymane nowe środki finansowe Funduszu są mniejsze o 52,00 zł od otrzymanej kwoty 
zawartej w  piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 7 lutego 2017 roku. 
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w piśmie z dnia 28 czerwca 
2017 roku przekazanym Marszałkom Województw, Starostom i Prezydentom Miast na 
prawach powiatu wyjaśnia, że korekta przyznanych środków finansowych wynika                   
z otrzymanych  przez PFRON  od Głównego Urzędu Statystycznego błędnych danych 
dotyczących liczby osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu jako średniej z trzech miesięcy: 
września, października i listopada 2016 roku we wszystkich powiatach i województwach. 
 
Na skutek powyższego, proponuje się  dokonać  zmniejszenia o 52,00 zł,   kwoty  na  zadanie 
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej przyjętej 
uchwałą Nr XXX/777/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  24 kwietnia 2017 r. 
 
 
Proponowany ostateczny  podział środków finansowych na poszczególne zadania przedstawia 
się następująco: 

1)   dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia            
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm), 
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku  z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – 1.130.000,00 zł; 

2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej    
       – 8.907.807,00 zł; 
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3) dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe na zlecenie Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego – 3.350.000,00 zł. 

 
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego jest zasadne. 
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