UCHWAŁA NR V/103/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy
niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem
rozbiórki tych obiektów
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.1), § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa,
które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 937), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/369/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
23 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok
budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych
obiektów (z późn. zm.2), załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354.
Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXI/529/17
z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXV/579/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r., Nr XXXVII/619/17 z dnia 23 października
2017 r. oraz Nr XLIX/815/18 z dnia 24 września 2018 r.
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UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Wyrażenie zgody Wnioskodawcom wymienionym w poz. 7 i 8 załącznika do
niniejszej uchwały, tj. Powiatowi Chełmińskiemu oraz Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych ,,Start Bydgoszcz", zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż
jeden rok budżetowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) dotyczących obiektów
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem
rozbiórki tych obiektów.
2. Omówienie podstawy prawnej:
1) w myśl art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512), do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy
podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem
województwa do kompetencji sejmiku województwa;
2) art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.),
stanowi, że do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy, należy
dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) dotyczących obiektów
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem
rozbiórki tych obiektów;
3) § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 937) wskazuje, że zawarcie umów na dofinansowanie robót budowlanych
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na okres dłuższy niż 1 rok
budżetowy wymaga zgody sejmiku województwa w postaci uchwały.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)
Projekt uchwały nie podlega konsultacjom/uzgodnieniom.
4. Uzasadnienie merytoryczne
Wnioskodawca wymieniony w poz. 7 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Powiat
Chełmiński, wystąpił z wnioskiem dotyczącym budowy sali gimnastycznej przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie. Okres realizacji inwestycji zaplanowano
na lata 2019-2020. Całkowity koszt realizacji zadania po weryfikacji złożonego wniosku
wynosi 2.992.074,93 zł. Planowana kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi
1.000.000,00 zł i obejmuje wyłącznie I etap zadania, którego realizację przewidziano na rok
2019.
Pozostałe źródło finansowania inwestycji stanowić będą środki pozyskane
z Ministerstwa Sportu. W ramach przewidywanych efektów realizacji zadania powstanie sala
posiadająca pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej oraz niepełnowymiarowe boisko
do koszykówki i piłki ręcznej. W budynku zlokalizowane zostanie pełne zaplecze sanitarne,
szatnie, ciągi komunikacyjne oraz trzy sale do ćwiczeń rehabilitacyjno-sportowych.
Rozbudowana infrastruktura rehabilitacyjna stworzy możliwość udzielania kompleksowej
pomocy terapeutycznej nie tylko podopiecznym Ośrodka, ale również całej społeczności osób
niepełnosprawnych zamieszkujących powiat chełmiński. Planowane gabinety i sala
gimnastyczna będą udostępniane na potrzeby całej społeczności. Szacuje się, że z efektów
zadania skorzysta 101osób niepełnosprawnych, w tym 53 mieszkańców wsi.

Wnioskodawca wymieniony w poz. 8 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Stowarzyszenie
Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Start Bydgoszcz", wystąpiło
z wnioskiem dotyczącym remontu obiektów sportowo-rehabilitacyjnych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych na terenie Kompleksu Sportowego ,,ZAWISZA". W ramach realizacji
zadania planowany jest remont 26 pokoi hotelowych na potrzeby niepełnosprawnych
sportowców, montaż windy w budynku hotelu, przebudowa nawierzchni parkingu w celu
umożliwienia poruszania się na wózkach inwalidzkich oraz rozbudowa Kompleksu o siłownię
ogólnodostępną, dostępną dla osób z niepełnosprawnościami. Okres realizacji inwestycji
zaplanowano na lata 2019-2020. Całkowity koszt realizacji zadania po weryfikacji złożonego
wniosku wynosi 2.619.552,93 zł. Planowana kwota dofinansowania ze środków PFRON
wynosi 790.000,00 zł i obejmuje wyłącznie I etap zadania, którego realizację przewidziano na
rok 2019. Pozostałe źródło finansowania inwestycji stanowić będą środki zaplanowane
w budżecie Miasta Bydgoszczy. Szacuje się, że z efektów zadania skorzystają 82 osoby
niepełnosprawne, w tym 24 mieszkańców wsi.
W przypadku pozostałych podmiotów wymienionych w poz. 1-6 załącznika do uchwały nie
następują żadne zmiany.
5. Ocena skutków regulacji
Podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje zmiany innych uchwał lub zarządzeń.

