
 

UCHWAŁA NR 4222/2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  6 września 2017 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na 

realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku w dyspozycji 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

 

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

województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 

2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2017 r. 

w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1945), uchwały Nr XXIII/ 626/16 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie: uchwalenia Programu 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2017 oraz uchwały 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, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

W uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4111/2017 z dnia                   

10 sierpnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego wprowadza się następujące zmiany: 



1) załącznik nr 1 do uchwały „Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych 

środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                    

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku                                     

w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego”, otrzymuje brzmienie 

załącznika nr 1 do niniejszej uchwały; 

2)  załącznik nr 2 do uchwały „Wykaz podmiotów nie zakwalifikowanych do 

przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                    

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku                                     

w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego”, otrzymuje brzmienie 

załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr 4222/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 września 2017 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na 

realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku w dyspozycji 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 10 sierpnia 2017 roku uchwałą                     

Nr 4111/2017 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących 

w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

Z przyznanej dotacji w kwocie 50 020,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych 

00/100) zrezygnowała Fundacja „Mielnica” z siedzibą w Koninie, która zgłosiła 

realizację projektu pn. „XXI Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych  

im. Doktora Piotra Janaszka - ABILIMPIADA, Konin 21 października 2017r.”.                          

 

Wobec powyższego przyznaje się dotację Polskiemu Stowarzyszeniu Nasze Sprawy  

z siedzibą w Rzadkowie dla projektu pn. „Ciekawie, Bo Razem”, którego celem jest 

promowanie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościmi, w tym we 

współpracy  z pozyskanymi wolontariuszami ze szkół z powiatu pilskiego. 

 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

  


