
UCHWAŁA NR XLVII/622/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu oraz nadania mu 
statutu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 14 pkt 7a, art. 16 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 29 ust.1
i 3 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.), uchwala się co następuje:

§ 1. 

1. Tworzy się Zakład Budżetowy Miasta Sandomierza pod nazwą „Zakład Aktywności 
Zawodowej” z siedzibą w Sandomierzu przy ul.11 Listopada 30, zwaną w dalszej części uchwały 
Zakładem Aktywności Zawodowej albo Zakładem.

2. Przedmiotem działalności Zakładu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych.

3. Zakład Aktywności Zawodowej będzie prowadził gospodarkę finansową w formie 
samorządowego zakładu budżetowego.

4. Gmina będąca właścicielem działki objętej KW 7949 zlokalizowanej w Sandomierzu,
ul. 11 Listopada 30 - nr działki 328/1 o powierzchni 0,0224 ha zabudowanej budynkiem przekazuje 
w użyczenie Zakładowi.

§ 2. 

Wyposaża się Zakład Aktywności Zawodowej w majątek i przekazuje się w użyczenie 

nieruchomość zabudowaną położoną w Sandomierzu przy ul. 11 Listopada 30 z przeznaczeniem na 

siedzibę Zakładu.

§ 3. 

1. Nadaje się Zakładowi, o którym mowa w § 1, Statut w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym jego nadania

§ 4. 

Zakład będzie prowadził działalność statutową w oparciu o przekazaną  nieruchomość, o której 

mowa w § 1 ust. 4 uchwały.
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§ 5. 

Oznaczenia budynku i działki, o których mowa w § 1 ust.4 obrazuje mapka stanowiąca załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 

Źródłem pokrycia zobowiązań z tytułu utworzenia Zakładu będą środki przekazane przez 

samorząd Województwa Świętokrzyskiego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem 

Świętokrzyskim i Gminą Sandomierz.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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                                          STATUT 

 

          ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ   
W SANDOMIERZU 
 

 

Rozdział 1.  
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Zakład Aktywności Zawodowej  w Sandomierzu , zwany dalej Zakładem, jest jednostką organizacyjną 

gminy Sandomierz, działający jako samorządowy zakład budżetowy. 
 

§ 2. Siedziba Zakładu mieści się przy ul. 11 Listopada 30 w Sandomierzu. 
 

§ 3. Zakład rozpoczyna działalność po wydaniu opinii Starosty Powiatu Sandomierskiego oraz po  przyznaniu 

przez Wojewodę Świętokrzyskiego statusu Zakładu Aktywności Zawodowej. 
 

Rozdział 2.  
Przedmiot działania 

 
§ 4. Przedmiotem działania Zakładu jest: 

 
1) zatrudnianie osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczanych 

do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 
 

2) rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych, 
 

3) pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę indywidualnych 

możliwości rehabilitowanych osób, 
 

4) przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 
 

§ 5. Przedmiot działalności, określony w § 4, realizowany jest poprzez: 
 

1) działalność wytwórczą i świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności, a także zbyt 

wyprodukowanych wyrobów i usług, 
 

2) realizację programu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zatrudnionych z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności oraz programów indywidualnych w tym zakresie, 
 

3) organizację procesu technologicznego dostosowanego do potrzeb i możliwości zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych, 
 

4) przyuczanie osób niepełnosprawnych do zawodu. 
 

Rozdział 3.  
Organizacja Zakładu 

 
§ 6. 1. Zakładem kieruje Kierownik. 

 
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Sandomierza. 

 
§ 7. Do zadań Kierownika Zakładu należy: 

 

1) kierowanie działalnością i reprezentowanie Zakładu na zewnątrz, 
 

2) ustalenie i wdrożenie struktury organizacyjnej Zakładu, 
 

3) dobór kadr i dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zakładu, 
 

4) opracowywanie planu działalności gospodarczej Zakładu i prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji 

planu, w tym: 
 

a) określenie rodzaju działalności wytwórczej lub usługowej dostosowanej do umiejętności i możliwości 

zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 
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b) opracowanie projektu technologii z określeniem czynności i oprzyrządowania stanowisk 

pracy, stosownie do potrzeb zatrudnionych osób zaliczonych do znacznego stopnia 

niepełnosprawności, 
 

c) opracowanie planu sprzedaży oraz planu ekonomicznego działalności gospodarczej 

(biznesplanu), 
 

5) opracowanie  regulaminu  tworzenia  i gospodarowania  środkami  finansowymi  

Zakładowego  Funduszu  
Aktywności, 

 
6) utworzenie Zespołu Programowego, 

 
7) zatwierdzanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej 

osób niepełnosprawnych, 
 

8) co najmniej raz na rok dokonywanie wspólnie z Zespołem Programowym oceny efektów 

rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej zatrudnionych osób niepełnosprawnych i 

w miarę potrzeby dokonywanie korekty programu, 
 

9) podejmowanie działań mających na celu wspieranie osoby zaliczonej do znacznego stopnia 

niepełnosprawności w poszukiwaniu miejsca pracy u innego pracodawcy w przypadku osób 

niepełnosprawnych osiągających odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej. 

 

10) Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Zakładu i 

reprezentuje go na zewnątrz 

 

11) Kierownik  Zakładu jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową i przestrzeganie 

dyscypliny finansów publicznych. 
 

§ 8. Organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania Zakładu określa Regulamin 

Organizacyjny Zakładu, ustalany przez Kierownika. 
 

Rozdział 4.  
Gospodarka finansowa 

 
§ 9. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla samorządowych 

zakładów budżetowych określonych w ustawie o finansach publicznych. 
 

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy. 
 

3. Źródłami przychodów własnych samorządowego zakładu budżetowego są: 
 

1) środki przekazywane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Gminą Sandomierz, 
 

2) środki, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
 

3) środki o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt. 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, 
 

4) wpływy z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, 
 

5) darowizny od osób fizycznych i osób prawnych krajowych i zagranicznych, 
 

6) dotacje określone w art. 15 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 
 

Rozdział 5.  
Postanowienia końcowe 

 
§ 10. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania. 
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UZASADNIENIE

Projekt powołania Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, który tworzyłby miejsca pracy dla
osób niepełnosprawnych w celu przygotowania tych osób do znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku
pracy, to podstawowy cel utworzenia jednostki gminnej w formie samorządowego zakładu budżetowego.
Potrzeba utworzenia jednostki podyktowana została licznymi oczekiwaniami osób niepełnosprawnych,
skierowanymi na możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych.

Burmistrz Sandomierza postanowił podjąć działania mające na celu utworzenie Zakładu Aktywności
Zawodowej. Projekt stanowi swoisty kompromis pomiędzy oczekiwaniami osób niepełnosprawnych,
między innymi dotyczącymi zatrudnienia na stanowiskach pracy, które pomogą uzyskać w przyszłości
predyspozycje do pracy w jednostkach podległych Burmistrzowi oraz pozostałych osób
niepełnosprawnych, które nie posiadają żadnego doświadczenia zawodowego, a często nawet
wykształcenia niezbędnego na rynku pracy.

Analiza danych dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Sandomierzu
wskazuje, że istnieje pilna potrzeba działania w tym zakresie.

Zakres działania oraz zasady funkcjonowania samorządowego zakładu budżetowego określa statut,
który jest załącznikiem do uchwały.
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