
UCHWAŁA NR VI/50/14/2022 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/4/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
25 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza 

w 2022 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 roku, poz. 2094) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, 
poz. 573 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr VI/43/4/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie 
określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2022 roku środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Przeznacza się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, ustalone według algorytmu środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości: 28.641.664,00 zł, 
na realizację poniższych zadań Samorządu Województwa Śląskiego w 2022 roku:”; 

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
  
  
  

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego 

 
prof. dr hab. inż. Marek Gzik 
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Załącznik do uchwały Nr VI/50/14/2022 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadający 
według algorytmu w 2022 roku w kwocie 28 641 664 zł na realizację zadań Samorządu Województwa 
Śląskiego określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Lp. Przeznaczenie środków PFRON Kwota w zł 
1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, 

w tym: 
- na bieżącą działalność 14 zakładów aktywności zawodowej, funkcjonujących  
na dzień 31 grudnia 2021 roku, w kwocie: 22 778 050,00 zł, 
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej 
w kwocie: 4 914,66 zł. 
 
(art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 

22 782 964,66 zł 

2. Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem 
rozbiórki tych obiektów, w tym: 
- z tytułu zawartych umów wieloletnich (załącznik do uchwały Nr VI/21/11/2020 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku z późniejszymi 
zmianami oraz załącznik do uchwały Nr VI/32/19/2021 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 24 maja 2021 roku), w kwocie 4 046 785,78 zł, 
- dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, w związku ze złożonymi do 30 listopada 2021 roku 
wnioskami, w kwocie: 1 311 913,56 zł. 
 
(art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 

5 358 699,34 zł 

3. Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych przez samorząd województwa fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym do realizacji ze środków PFRON w kwocie: 
500 000 zł. 
 
(art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych) 

500 000 zł 
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