
  
 

UCHWAŁA NR 3642/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 maja 2021 roku 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących 

rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 

obiektów   

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.), uchwały Nr XIX/337/20 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które w 2020 roku 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane 

samorządowi województwa zmienionej uchwałą Nr XXII/407/20 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w związku z uchwałą Nr XXIV/462/20 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody                           

na zawarcie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego umowy na okres dłuższy niż jeden rok 

budżetowy z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z siedzibą w Koninie, Zarząd 

Województwa  Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Nr 2258/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 roku                     

w sprawie przyznania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   

na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku                         

z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zmienionej uchwałą              

Nr 2401/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku załącznik                      

do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

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

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 



 
Uzasadnienie 

do uchwały Nr 3642/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 maja 2021 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących 

rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych 

obiektów   

 

 

Uchwalą Nr 2258/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 roku                     

w sprawie przyznania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   

na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku                    

z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zmienionej uchwałą               

Nr 2401/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku przyznano łączną 

kwotę 2.921.435,89 zł na dofinansowanie tych robót budowlanych dla 4 podmiotów. 

 

W  październiku 2020 r. jeden z podmiotów Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ                           

z siedzibą w Koninie, który otrzymał dofinansowanie w kwoce 646.435,89 zł na realizację zadania  

pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego                           

na budynek opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z jego przebudową, nadbudową                             

i rozbudową”, przekazał informacje, że wyłoniony w przetargu wykonawca z powodu kwarantanny 

związanej z COVID-19 był zmuszony do przerwania prac i z tego powodu powstało znaczne 

opóźnienie w realizacji inwestycji.   

 

W związku z tym uchwałą Nr XXIV/462/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia                              

30 listopada 2020 r. udzielono zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ 

DALEJ z siedzibą w Koninie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania 

części budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych wraz z jego przebudową, nadbudową i rozbudową” ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa 

Wielkopolskiego. 

 



Aneksem Nr 1 z dnia 30 listopada 2020 r. do umowy Nr 7/4/BR/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.                         

z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z siedzibą w Koninie określono, że realizacja 

robót budowlanych będzie przebiegać w dwóch etapach, przy czym dofinansowanie I etapu w 2020 

roku wyniesie 595.089,26 zł, a II etapu w 2021 roku wyniesie 51.346,63 zł. 

 

Z tych powodów zachodzi konieczność uzupełniającej zmiany załącznika uchwały Nr 2258/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 roku  w sprawie przyznania środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót 

budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zmienionej uchwałą Nr 2401/2020 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku, poprzez wskazanie etapu I zadania                 

pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego                          

na budynek opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z jego przebudową, nadbudową                            

i rozbudową” realizowanego Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z siedzibą w Koninie                                        

z dofinansowaniem w kwocie 595.089,26 zł. W związku z tym zmianie uległa też całkowita kwota 

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wynosi 

2.870.089,26 zł. Ponadto wzrosła również wartość ww. zadania do kwoty 1.799.081,23 zł oraz 

wartość wszystkich zadań do kwoty 6.499.981,63 zł.  

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest 

zasadne. 

 

 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Załącznik  

do uchwały Nr 3642/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 maja 2021 roku 
 
 
 

Określenie podmiotu oraz kwoty dofinansowania robót budowlanych, dotyczących obiektów 
służących rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 
 

 
Lp. 

 
Nazwa podmiotu 

 
Tytuł zadania 

 
Wartość zadania 

w złotych 

Kwota 
dofinansowania 

ze środków PFRON                  
w złotych 

 
1. Gmina Żerków 

 

Przebudowa byłego budynku usług oświaty ze 
zmianą sposobu użytkowania                     

i przystosowania dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych na Centrum Aktywności 

Lokalnej  w Żerkowie 

1.311.628,53 585.000,00 

 
2. SP ZOZ MSWiA Centrum 

Rehabilitacji w Górznie 

 
Przebudowa pomieszczeń – do terapii 

ruchowej wraz z zapleczem 
 

789.271,87 390.000,00 

 
3. Fundacja Dzieciom 

„POMAGAJ”                        
w Wolicy 

 
Rozbudowa Centrum Rehabilitacji Dziecięcej 

– Fundacji Dzieciom „POMAGAJ” 
 

2.600.000,00 
 

1.300.000,00 
 

 
4.  Fundacja im. Doktora 

Piotra Janaszka 
PODAJ DALEJ 

w Koninie 

Zmiana sposobu użytkowania części budynku 
ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego na 

budynek opieki  i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych wraz z jego przebudową, 

nadbudową  i rozbudową – etap I 

1.799.081,23 
 

595.089,26 
 

 
                                        RAZEM w złotych: 
 

6.499.981,63 
 

2.870.089,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


