Uchwała Nr XLIX/309/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
Z dnia 29 września 2010 roku

W sprawie przekształcenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie w samorządowy
zakład budżetowy.

Na podstawie art. 97 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U Nr 157, poz. 1241 z późn.zm/, art. 16
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr Nr 157, poz.
1240 z poźn. zm/ Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje :

§1
1.Przekształca się wyodrębnioną jednostkę organizacyjną mającą status Zakładu Aktywności
Zawodowej w Sztumie w samorządowy zakład budżetowy zwany w dalszych
postanowieniach „Zakładem”.
2.Zakład działa od dnia 1 stycznia 2011 roku
3.W terminie 14 dni od dnia przekształcenia Zarząd Powiatu Sztumskiego wystąpi do
Wojewody Pomorskiego o wydanie decyzji w zakresie przyznania Zakładowi z dniem
przekształcenia statusu zakładu aktywności zawodowej.
§2
1.Składniki majątkowe, należności i zobowiązania dotychczasowego zakładu aktywności
zawodowej przejmuje nowo tworzony Zakład.
2.Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy i zasady
gospodarowania określone w ustawie o finansach publicznych .
3.Zakład mający status Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Sztumie realizuje
swoje zadania odpłatnie, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych,
4.Zakład może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych, w tym dotacje podmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
5.Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Sztumskiego dla Zakładu nie może być wyższa,
aniżeli 20% kosztów jego działalności.
6.W przypadku wystąpienia w Zakładzie nadwyżki środków obrotowych ustalonej na a
koniec roku sprawozdawczego przeznacza się ją na cele rehabilitacji zawodowej i społecznej
pracowników Zakładu.
§3
1.Z dniem przekształcenia pracownicy dotychczasowego Zakładu Aktywności Zawodowej w
Sztumie stają się pracownikami nowego Zakładu na zasadzie art. 23¹ Kodeksu pracy.
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2.Na Kierownika Zakładu wyznacza się Panią Annę Serocką.
§4
Statut Zakładu mającego status Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Sztumie
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Uzasadnienie:

W dniu 22 lipca 2010 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw opublikowaną w
Dz. U. Nr 152, poz. 1020.
Cytowana wyżej ustawa zmieniła zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm./ oraz
ustawy z dnia 16 lipca 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U.Nr 157 , poz. 1240/ w
zakresie możliwości przekształcenia wyodrębnionych jednostek organizacyjnych
mających status zakładu aktywności zawodowej w samorządowy zakład budżetowy o
takim samym statusie lub przekazania dotychczasowych zakładów aktywności
zawodowej organizacjom pozarządowym, których przedmiotem działania jest
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
W przypadku nieprzekształcenia zakładu aktywności zawodowej w samorządowy zakład
budżetowy lub nieprzekazania go /po ogłoszonym konkursie/ organizacji pozarządowej do
dnia 31 grudnia 2010 roku nastąpi praktycznie zlikwidowanie zakładu aktywności
zawodowej.
Ustawodawca nowelizując zapisy wskazanej wyżej ustawy o finansach publicznych
zmienił rownież katalog zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego dodając do
niego zadania z zakresu pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania prawne oraz opinie uzyskane z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku co do
najkorzystniejszej formy działania dla zakładu aktywności zawodowej /obecnie odchodzi się
od prowadzenia zaz przez organizacje pozarządowe z uwagi na nieefektywne wyniki w
działalności/ jak również uwzględniając możliwości finansowania zaz / zaz usyskuje
przychody własne z prowadzonej działalności gospodarczej oraz otrzymuje dotacje
podmiotowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego tj. z budżetu Powiatu Sztumskiego
zgodnie z niniejszą uchwałą do 20% kosztów działalności i z budżetu Województwa
Pomorskiego, co określi zawarta przez powiat umowa / proponuje się Radzie {Powiatu
Sztumskiego podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

3

