
Uchwała nr 1632/09 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 1 kwietnia 2009r. 
 

w sprawie podziału środków PFRON w 2009r. na realizację zadań samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej              
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie dofinansowania robót               
budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób              
niepełnosprawnych oraz dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności 
zawodowej.  
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                    
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), art. 14 ust. 
1 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. 
nr 142, poz. 1590 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 06 sierpnia 2004 r. 
w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1940 z późn. 
zm.); rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie 
zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. Nr 242, poz. 1776); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                 
13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808                        
z późn. zm.) 
 
 -  uchwala się  co następuje: 
 

§1 
 
Przyjmuje się wykaz podmiotów i podział środków na zadanie p.n. dofinansowanie robót 
budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

 
 

§2 
 

Przyjmuje się wykaz podmiotów i podział środków na zadanie  p.n. dofinansowanie kosztów 
tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.  

 
§3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa. 
 

§4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 

Marszałek Województwa  
 
   
           Adam Jarubas 
 
 

 



Zał. nr 1 
 do uchwały nr 1632/09 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego   

z dnia 1.04.2009r. 

 

Wykaz podmiotów i podział środków w zakresie zadania pn. dofinansowanie robót 
budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych  

wybranych do realizacji w 2009r.  
 

Lp. Nazwa podmiotu  Nazwa zadania Kwota dofinansowania 

 
1. 

 
Zgromadzenie Sióstr 
Kanoniczek Ducha 
Świętego de Saxia  w 
Krakowie, ul. Szpitalna 
10 

 
 „Roboty budowlane w budynku 
przeznaczonym             do 
zamieszkania i rehabilitacji dla osób 
starszych oraz dzieci z Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej             w 
Pacanowie” 

 
 

247.802,00 zł 

 
2. 
 
 
 

 
Wojskowa 
Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska 
SPZOZ w Kielcach 
ul. Szczepaniaka 23, 
Kielce 

 
„Roboty budowlane związane z 
dostosowaniem Przychodni dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych”  70.000,00 zł 

 
 
3. 

 
 
Gmina Daleszyce 
 

 
„Przebudowa i rozbudowa budynku 
Ośrodka Zdrowia w Daleszycach 
celem przystosowania dla osób 
niepełnosprawnych”  

300.000,00 zł 

 
4. 

 
SS ZOZ Gminny 
Ośrodek Zdrowia w 
Strawczynie 
ul. Ogrodowa 2, 
Strawczyn 

„Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w 
Strawczynie” 

 
300.000,00 zł 

 

 
5. 

 
Akcja Katolicka 
Diecezji  
Sandomierskiej 
ul. Katedralna  1, 
Sandomierz 

„MontaŜ windy towarowo-osobowej w 
budynku Domu Ulgi w Cierpieniu im. 
Jana Pawła II                        w 
Ostrowcu Św. ,ul. Focha 5” 

 
70.000,00 zł 

 

RAZEM  987.802.00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
   Zał. nr 2 

 do uchwały nr 1632/09 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego   

z dnia 1.04..2009r. 
 

 
 

 
 

Wykaz podmiotów i podział środków w zakresie dofinansowania kosztów tworzenia i 
działania zakładów aktywności zawodowej wybranych do realizacji w 2009 roku 

 
 

 

Lp. Nazwa podmiotu  Cel dofinansowania 
Kwota 

dofinansowania 
 

1. 
 
Polski Związek Niewidomych  
Okr ęg Świętokrzyski 
ul. Czerwonego KrzyŜa 3                        
25-353 Kielce 
 

 
 Dofinansowanie kosztów działania 
Zakładu 
 Aktywności Zawodowej w 
Końskich. 
 

684.500,00  zł 

 
2. 

 
Starostwo Powiatowe                                          
w Starachowicach                                           
ul. Mrozowskiego 9                                      
27-200 Starachowice 
 

 
Dofinansowanie kosztów działania 
Zakładu Aktywności Zawodowej w 
Stykowie.  
 

832.500,00  zł 

Razem 1.517.000,00 zł 

 
 


