UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Preliminarz kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy przy
ul. Kamionka 24 na 2020 r.
2. Omówienie podstawy prawnej:
1) art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) stanowi, że „Zarząd województwa wykonuje zadania
należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa
i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”;
2) art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.)
stanowi, że koszty: „działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze
środków Funduszu, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze środków samorządu
województwa w wysokości co najmniej 10%, z tym że procentowy udział samorządu
województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych źródeł
finansowania działania zakładu aktywności zawodowej.”;
3) art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) stanowi, że
„Dofinansowania ze środków Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 3, dokonuje
samorząd województwa na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą
z jednostką określoną w ust. 1.”;
4) art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.)
wskazuje, że do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy należy
„dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.”;
5) art. 68c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172,
z późn. zm.) wskazuje, że maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów:
„działania zakładu aktywności zawodowej wynosi w 2008 r. i w latach następnych – 90%
tych kosztów.”;
6) § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850), nakłada
obowiązek składania we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok, którego preliminarz dotyczy, preliminarza
kosztów obsługowo-rehabilitacyjnych zakładu.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega konsultacjom/uzgodnieniom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Dyrektor ZAZ w Brodnicy pismem znak L.dz.55/D/2019 z dnia 10.09.2019 r.,
uzupełnionym pismem L.dz.70/D/2019 z dnia 21.10.2019 r. w wyznaczonym terminie
przedstawił propozycję preliminarza kosztów działania ZAZ na 2020 r. Planowane koszty
działania ZAZ w 2020 r. wynoszą 2.695.219,02 zł, w tym: 1.695.000,00 zł PFRON (62,89%)
z tego 1.250.000,00 zł PFRON wg algorytmu; 188.334,00 zł (6,99%) Organizator;
811.885,02 zł (30,12%) planowane środki z działalności wytwórczej lub usługowej.
W ZAZ zatrudnionych jest 50 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności. Biorąc pod uwagę zapis § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1605 z późn. zm.) stanowiący, że kwota dofinansowania kosztów rocznego
pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie od 2020 r. wynosi
25.000,00 zł, łączna wysokość dofinansowania kosztów działania zakładu aktywności
zawodowej w 2020 r. wynosi 1.250.000,00 zł (25.000 zł x 50 osób = 1.250.000,00 zł).
Dofinansowanie ze środków PFRON Organizator planuje przeznaczyć głównie na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu
i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych.
Natomiast pozostałe koszty planuje pokryć głównie ze środków własnych i z działalności
wytwórczej lub usługowej.
5. Ocena skutków regulacji:
Podjęcie uchwały pozwoli na sporządzenie aneksu do umowy uwzględniającego
dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działania ZAZ w 2020 r. ze wskazaniem
podziału na poszczególne rodzaje kosztów, pod warunkiem przekazania środków przez
Prezesa PFRON.
Wprowadzenie ww. zmian nie powoduje konieczności zmiany innych uchwał lub zarządzeń.

