
UCHWAŁA NR XLIII/711/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

         z dnia 18 listopada  2013 r. 

 

w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2014 roku 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.1), art. 35 ust 1 pkt 5-6 i art. 36 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.2), rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim 
i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn zm.3), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazane w 2014 roku przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznacza się na realizację następujących zadań: 

1) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) dotyczących 

obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, 

z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; 

2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej; 

3) z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 226,  poz. 1475, z 2011 r. Nr 171, 
poz. 1016, Nr 209, poz. 1244 i 1243 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 73, poz.675  
i poz. 791. 
3 Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 237, poz. 1713, z 2007 r. Nr 243, 
poz. 1782 oraz 2008 r. Nr 207, poz. 1297. 



UZASADNIENIE 

 

1. Przedmiot regulacji: 

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 2011 r. Nr 127, poz. 721 

z późn. zm.) Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje wyboru zadań, które 

będą realizowane przez Samorząd Województwa w 2014 r. ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa 

należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem. 

Art. 35 ust 1 pkt 5-6 oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 

poz. 721 z późn. zm.) określa zakres zadań należących do kompetencji samorządu 

województwa. 

 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 

Nie dotyczy. 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Szczegółowego podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa 

na określone przez Sejmik Województwa zadania. Nastąpi to po otrzymaniu limitu od Prezesa 

Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z art. 48 

ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Limit 

wyliczany jest wg algorytmu, określonego 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. Nr 88, poz. 808 

z późn zm.). 

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ww. ustawy limit środków finansowych jest powiększany o koszty 

obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa w wysokości faktycznie 

poniesionej, nie więcej niż 2,5 % środków wykorzystanych na realizację zadań, o których 

mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.  



5. Ocena skutków regulacji: 

Podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje zmian innych uchwał lub zarządzeń oraz nie 

powoduje skutków finansowych.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


