
Uchwała Nr 977/160/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 20 czerwca 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych 

Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2016 r. na realizację zadania  

pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32,  

poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku  

z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), w związku z 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 2011 r. poz. 721, z późn. zm.1)), rozporządzeniem Ministra 

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) oraz uchwałą Nr 54/16 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia 

zadań w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale Nr 607/145/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa 

Mazowieckiego w 2016 r. na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczących obiektów 

służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem 

rozbiórki tych obiektów”, zmienionej uchwałą Nr 762/153/16 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 24 maja 2016 r., załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Janina Orzełowska  

Wicemarszałek 

 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 1016, 1243, 1244 i 1707,  

z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873, z 2015 r.  

poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359, 1649 i 1886 oraz z 2016 r. poz. 195. 


