UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą we
Włocławku przy ul. Łęgska 20.
2. Omówienie podstawy prawnej:
1) art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2018 r. poz. 913) 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 2018 r. poz. 511) 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 2018 r. poz. 511) 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 2018 r. poz. 511) wskazuje, że do
zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy należy „dofinasowanie
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 2018 r. poz. 511)
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:
W 2017 roku Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku planował dodatkowo
zatrudnić 14 osób niepełnosprawnych. Uchwała Nr 47/2103/17 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów
działania Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku w 2018 roku, przewidywała
dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 888.000,00 zł, uwzględniając zatrudnienie
48 osób niepełnosprawnych, jednakże w wyniku naboru udało się dotrudnić jedynie 7 osób
niepełnosprawnych, o czym Dyrektor ZAZ we Włocławku poinformował pismami z dnia
02.02.2018 r., 15.03.2018 r., przesyłając równocześnie nowy preliminarz uwzględniający
zmniejszoną kwotę dofinansowania ze środków PFRON. W związku z powyższym zmniejsza

się dofinansowanie ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa
o kwotę 129.500,00 zł.
Uchwałą Nr 10/371/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału środków przyznanych
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania
w 2018 roku, Zarząd Województwa przydzielił m.in. na dofinansowanie kosztów tworzenia
i działania zakładów aktywności zawodowej kwotę w wysokości 7.075.999,00 zł. Zarówno
przepisy prawa, jak i wysokość środków przyznanych przez Zarząd Województwa na
dofinansowanie kosztów działania, umożliwiają przyznanie w 2018 roku ZAZ we Włocławku
zatrudniającemu 41 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, kwotę w wysokości 758.500,00 zł (18.500,00 zł x 41 osób =
758.500,00).
W związku z powyższym zmniejszony został całkowity koszt działania ZAZ w 2018 r.
i wynosi 1.432.580,00 zł.
5. Ocena skutków regulacji:
Przyznanie dofinansowania powoduje zmianę uchwały inicjującej warunkowe
przyznanie środków finansowych PFRON na 2018 r.

