UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Preliminarz kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy
w 2018 r.
2. Omówienie podstawy prawnej:
1) art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2096) 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 2016 r. poz. 2046, 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 2016 r. poz. 2046, 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 2016 r. poz. 2046, 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 2016 r. poz. 2046,
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.”;
6) § 3 ust. 3 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 określenia wysokości środków Funduszu na działanie Zakładu, sporządzone
w formie aneksu do umowy nie później niż do 30 listopada roku poprzedzającego.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega konsultacjom/uzgodnieniom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Dyrektor ZAZ w Bydgoszczy pismem z dnia 30.08.2017 r., tj. w wyznaczonym
terminie, przedstawił propozycję preliminarza kosztów działania ZAZ na 2018 r., natomiast
pismem z dnia 26.10.2017 r. przesłał korektę preliminarza na 2018 r. Kopia preliminarzy
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego uzasadnienia.
Zaplanowane przez Organizatora wydatki są na poziomie roku 2017. Dofinansowanie
ze środków PFRON nie przekroczyło 18.500,00 zł na jedną osobę z niepełnosprawnością
zatrudnioną w ZAZ. Wobec powyższego przyjmuje się, że całkowite koszty działania ZAZ
w 2018 r. wynoszą 2.116.970,00 zł, w tym:
- finansowane ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego – 906.500,00 zł;

- finansowane ze środków PFRON otrzymanych przez ZAZ na podstawie art. 26a ustawy
o rehabilitacji (…) tzw. SODIR – 629.913,00 zł;
- finansowane ze środków własnych Organizatora – 185.450,00 zł;
- finansowanych ze sprzedaży wyrobów i usług – 395.107,00 zł.
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych wydatków z podziałem na źródła finansowania
ujęto w preliminarzu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
W ZAZ zatrudnione są 49 osoby niepełnosprawne 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
stanowiący, że kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego
pracownika niepełnosprawnego w zakładzie wynosi 18.500,00 zł, łączna wysokość
dofinansowania ze środków PFRON kosztów działania zakładu aktywności zawodowej
w 2018 r. opiewa na kwotę 906.500,00 zł, tj. 18.500 zł x 49 osoby = 906.500,00 zł.
Przyjęto, że w 2018 r. ze środków PFRON kwota przeznaczona na każdy etat zatrudnionego
personelu nie może przekroczyć 4.255,59 zł tj. kwoty przeciętnego wynagrodzenia
ogłoszonego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
10 listopada 2017 r. za III kwartał 2017 r.
5. Ocena skutków regulacji:
Podjęcie uchwały przyznającej w 2018 roku dofinansowanie ze środków PFRON,
pozwoli na sporządzenie aneksu do umowy uwzględniającego środki na następny rok
z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów, pod warunkiem uzyskania środków
finansowych z PFRON.
Wprowadzenie powyższych zmian nie powoduje konieczności zmiany innych uchwał lub
zarządzeń.

