UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Preliminarz kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu
i Rehabilitacji” w Białych Błotach.
2. Omówienie podstawy prawnej:
1) art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1932 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 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. 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 2011 r. Nr 127, poz. 721
z późn. zm.) wskazuje, że maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów:
„2) działania zakładów aktywności zawodowej wynosi w 2008 r. i w latach następnych –
90% tych kosztów.”;
4) § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. 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:
Pismem z dnia 22.12.2015 r., znak ZAZ/0717/P-84/2015 ZAZ „Ośrodek Sportu
i Rehabilitacji” w Białych Błotach poinformował o zmianie preliminarza (zarządzeniem
nr 27/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.) kosztów działania ZAZ w 2015 r. Zmiana
spowodowana jest zwiększeniem środków finansowych SODiR o kwotę 74.633,00 zł oraz
zmniejszeniem dotacji otrzymanej od Organizatora o kwotę 150.324,00 zł. W związku
z powyższym zmniejszony został całkowity koszt działania ZAZ w 2015 r. o kwotę
34.510,00 zł oraz udział procentowy środków organizatora w stosunku do całkowitych
kosztów działania ZAZ.
Proponowana zmiana nie dotyczy ogólnej kwoty przyznanej przez Zarząd Województwa
ze środków PFRON wg algorytmu.
5. Ocena skutków regulacji:
Wprowadzenie zmiany nie powoduje konieczności zmiany innych uchwał
lub zarządzeń.

