
UCHWAŁA Nr 2408/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 czerwca 2020 roku 

 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia 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 2020 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 2019 r., poz. 512, z późn. zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                 
(Dz. U. z 2020  r. poz. 426, 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 2020 r., poz. 1057), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia        
7 lutego 2008 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 XII/230/19 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie: uchwalenia Programu 
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 
oraz uchwały Nr XIX/337/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja        
2020 roku w sprawie: określenia zadań, na które w 2020 roku przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane 
samorządowi województwa, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje: 
 

 
§ 1. 

 
W uchwale Nr 2303/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca  
2020 roku w sprawie ogłoszenia 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 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 wyrazy „3.500.000,00 zł” zastępuje się wyrazami „3.450.000,00 zł”; 
2) w załączniku pn. „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie 

wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób                                
z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w 2020 roku w dyspozycji Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego”:  
a) w pkt. II. Opis zadania w ppkt. 1 Rodzaj zadania wraz z wysokością środków 

przeznaczonych na jego realizację wyrazy „3.500.000,00 zł” zastępuje się 
wyrazami „3.450.000,00 zł”,  

b) w pkt. XI.  Termin i tryb wyboru oferty ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2020 r.” 



 

c) w pkt. XIII. Miejsce i termin składania ofert: 
-  w ppkt. 1 wyrazy „1 lipca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „21 lipca 2020 r.”, 
-  w ppkt. 2 wyrazy „3 lipca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „22 lipca 2020 r.”, 

 
 

§ 2. 
 
Treść niniejszej uchwały zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu 
zlecającego realizację zadań oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 
 

 
 

 
§ 3. 

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

 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 2408/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 czerwca 2020 roku 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia 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 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego 

 

 
 
W uchwale Nr XIX/337/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja              
2020 roku w sprawie: określenia zadań, na które w 2020 roku przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane 
samorządowi województwa, określono kwotę 3.450.000,00 zł na zlecanie fundacjom                     
i organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków tego Funduszu. 
  
Natomiast w uchwale Nr 2303/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

4 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia 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 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego omyłkowo wpisano kwotę 3.500.000,00 zł. 

 

Zatem należy dokonać korekty prawidłowej kwoty oraz wydłużyć termin składania ofert 

do 21 lipca 2020 roku w wersji elektronicznej oraz do 22 lipca 2020 roku w wersji 

papierowej. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


