
 
 

UCHWAŁA NR 3643/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 maja 2021 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 

 

 

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.) oraz uchwały Nr XXIX/541/21 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które w 2021 roku 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazane 

samorządowi województwa, Zarząd Województwa  Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdza się dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku                  

z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w kwocie 

393.700,00,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100), zgodnie                     

z załącznikiem do 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 3643/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 maja 2021 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 

 

Uchwałą Nr XXIX/541/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r.                  

w sprawie określenia zadań, na które w 2021 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazane samorządowi województwa, przyznano kwotę 

393.700,00 zł na dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, 

w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 

 

Do Samorządu Województwa Wielkopolskiego złożono 1 wniosek o przyznanie w 2021 roku 

dofinansowania w kwocie 342.418,72 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla Powiatu Krotoszyńskiego na zadanie  pn. „Przebudowa części budynku 

(Środowiskowego Domu Samopomocy) wraz z dobudową windy  w Krotoszynie, ul. Langiewicza,                 

na dz. Nr 6316/2. 

 

Ponadto w dofinansowaniu przedmiotowego zadania należy uwzględnić kwotę 51.346,63 zł                        

na realizację II etapu zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku ośrodka 

szkoleniowo-wypoczynkowego  na budynek opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z jego 

przebudową, nadbudową  i rozbudową”, wykonywanego przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka 

PODAJ DALEJ z siedzibą w Koninie, zgodnie 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 i aneksem Nr 1 z dnia 30 listopada 

2020 r. do umowy  Nr 7/4/BR/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.   

 

W związku z powyższym postanowiono przyznać dofinansowanie podmiotom wymienionym                         

w załączniku do uchwały na realizację zadań, które spełniają wymogi określone  w rozporządzeniu 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu 

województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937). 



 

Realizacja zadań wymienionych w załączniku do uchwały zwiększy dostęp do rehabilitacji osobom 

niepełnosprawnym w środowisku lokalnym i wpłynie na osiągnięcie aktualnie obowiązujących 

standardów w placówkach społecznych. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest 

zasadne. 

 

 Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik 

                                                                                                 do uchwały Nr 3643/2021 
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. 

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 II 

1.799.081,23 51.346,63 

 
2. Powiat Krotoszyński 

 
 

Przebudowa części budynku 
(Środowiskowego Domu Samopomocy) wraz 

z dobudową windy w Krotoszynie,                          
ul. Langiewicza, na dz. nr 6316/2 

684.837,45 342.353,37 

 
                                        RAZEM w złotych: 

 
2.483.918,68 

 
393.700,00 

 


