
UCHWAŁA NR XXV/231/2017
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze oraz nadania 
statutu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 814, 1579, 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i 935), 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 oraz z 2017 r., poz. 777, 935 i 1428) oraz art. 14 pkt 7a, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.1)) Rada Powiatu Brzeskiego uchwala, 
co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 grudnia 2017 r. jednostkę organizacyjną w formie samorządowego zakładu 
budżetowego o nazwie  "Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej" z siedzibą w Łysej Górze, zwaną dalej 
„PZAZ”.

§ 2. Nadaje się PZAZ-owi Statut w brzmieniu określonym załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem działalności PZAZ-u jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób  niepełnosprawnych.  

§ 4. Źródłami przychodów własnych PZAZ- u są:

1) środki przekazywane przez samorząd Województwa Małopolskiego na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Powiatem Brzeskim a Województwem Małopolskim;

2) środki, o których mowa w art. 26a ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) środki, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.2));

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 5. 1. Wyposaża się PZAZ w składniki majątku nieruchomego, stanowiące własność Powiatu Brzeskiego,  
określone w załączniku  nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wyposaża się PZAZ w środki obrotowe w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

§ 6. Terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez 
PZAZ do budżetu Powiatu Brzeskiego zwanego dalej "budżetem" oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń 
i dokonywania wpłat do budżetu ustala się w następujący sposób:
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1) zaliczkowe wpłaty nadwyżek środków obrotowych PZAZ -u są przekazywane do budżetu, co kwartał 
w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał - zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia 
roku budżetowego;

2) zaliczkowa wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu  wynosi 1/4 planowanych wpłat do budżetu; 
PZAZ planuje  wpłatę do budżetu  jako różnicę między sumą planowanych przychodów, powiększonych 
o planowany stan środków obrotowych na początek roku, a sumą planowanych wydatków, powiększonych 
o planowany stan środków obrotowych na koniec roku;

3) różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku, PZAZ wpłaca do 
budżetu w terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego;

4) faktyczny stan środków obrotowych PZAZ-u na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą środków 
obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą 
opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków 
własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym PZAZ-u.  § 7. 1. PZAZ otrzymuje z budżetu środki 
finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług.

2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie cząstkowej deklaracji VAT-7 
sporządzonej przez PZAZ.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, Powiat Brzeski przekazuje na rachunek PZAZ-u, po 
sporządzeniu zbiorczej deklaracji VAT-7, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku, gdy Powiat Brzeski otrzyma zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego 
w wysokości wynikającej z cząstkowej deklaracji VAT-7, Powiat Brzeski przekaże te środki w terminie 15 dni 
od dnia wpływu na rachunek  Powiatu.

5. PZAZ rozlicza podatek od towarów i usług, z uwzględnieniem zasad i procedur ustalonych przez Zarząd 
Powiatu Brzeskiego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Brzyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1984,1948 i 2260 oraz 
z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933,935,1089 i 1475.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 
528, 648, 859, 1089 i 1428.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/231/2017
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

STATUT POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w ŁYSEJ GÓRZE

§ 1. 1. Organizatorem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze zwanego dalej: 
"PZAZ" jest Powiat Brzeski.

2. PZAZ działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, w szczególności w oparciu o:

1) ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, 1579, 1948 oraz 
z 2017 r., poz. 730 i 935);

2) ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 oraz z 2017 r., poz. 777, 935 i 1428);

3) ustawę z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1));

4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 
finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1542)

4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów 
aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850);

5) niniejszy Statut.

3. PZAZ działa na podstawie decyzji wydanej  przez Wojewodę Małopolskiego o przyznaniu statusu 
zakładu aktywności zawodowej.

§ 2. 1. Siedzibą PZAZ jest miejscowość Łysa Góra.

2. Adres PZAZ: 32-853 Łysa Góra 251.

3. Obszarem działania PZAZ jest Powiat Brzeski oraz powiaty sąsiednie.

4. PZAZ używa pieczęci nagłówkowej o treści: "Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łysej  
Górze, 32 - 853 Łysa Góra 251".

§ 3. 1. Przedmiotem działalności PZAZ-u jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób  
niepełnosprawnych, a w szczególności:

1) zatrudnianie osób niepełnosprawnych posiadających:

a) znaczny stopień niepełnosprawności,

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub 
chorobę psychiczną;

2) przygotowanie do pracy w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego, samodzielnego 
i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości osób, o których mowa  w pkt 1.

2. Liczba osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności  
w stosunku do ogółu zatrudnionych w PZAZ stanowi minimum 70 %.

3. Do zadań PZAZ-u należy w szczególności usprawnienie ogólne pracowników w zakresie:

1) rehabilitacji zawodowej - poprzez realizację indywidualnych programów przygotowanych do zdobycia 
podstawowych umiejętności zawodowych przydatnych na stanowisku pracy zarobkowej na otwartym rynku 
pracy;

2) rehabilitacji  społecznej mającej na celu usamodzielnienie osób niepełnosprawnych oraz kształcenie 
poprawnych form do funkcjonowania w środowisku  lokalnym;

3) rehabilitacji leczniczej mającej na celu poprawienie stanu zdrowia oraz kondycji psychicznej i fizycznej 
osób niepełnosprawnych.

4. Przedmiot działalności PZAZ-u określony w ust. 1, realizowany jest poprzez:
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1) działalność wytwórczą i świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności, a także zbyt 
wyprodukowanych wyrobów i usług;

2) produkcję artykułów rękodzielniczych i ich dystrybucję;

3) organizację procesu technologicznego dostosowanego do możliwości zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych;

4) przyuczanie  niepełnosprawnych do zawodu.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie PZAZ-em

§ 4. 1. PZAZ-em kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora PZAZ-u zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Brzeskiego.

3. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w PZAZ - ie oraz 
dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w imieniu PZAZ-u.

4. Dyrektor PZAZ-u ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania PZAZ-u i reprezentuje go na 
zewnątrz.

5. Dyrektor PZAZ-u jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny finansów 
publicznych.

§ 5. 1. W PZAZ-ie działa Zespół Programowy opracowujący indywidualne programy rehabilitacji  
zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

2. Zespół Programowy ma na celu koordynację działań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w taki sposób, aby zaspokoić niezbędne potrzeby pracowników niepełnosprawnych, wyzwolić w nich 
pozytywne zmiany oraz podnieść sprawność, w szczególności dotyczącą:

1) kształtowania kompetencji pracowniczych;

2) Wzmacniania motywacji i oraz wiary we własne siły i umiejętności;

3) nauki punktualności obowiązkowości i sumienności;

4) nabywania umiejętności pracy zespołowej;

5) nauki planowania zadań z uwzględnieniem właściwego wykorzystania czasu pracy i materiałów;

6) rozwijania odpowiedzialności za własną pracę oraz za pracę zespołu i całego PZAZ - u, ze szczególnym 
poszanowaniem pracy innych pracowników;

7) poprawy ogólnego stanu zdrowia, w zależności od indywidualnych potrzeb;

8) nabywania kompetencji społecznych;

9) kształtowania zaradności życiowej;

10) umiejętności poruszania się po otwartym rynku pracy.

3. Organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania PZAZ-u określa Regulamin Organizacyjny PZAZ-
u, uchwalany przez Zarząd Powiatu Brzeskiego.

§ 6. Nadzór nad działalnością PZAZ-u sprawuje Zarząd Powiatu Brzeskiego.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa PZAZ-u

§ 7. 1. Mienie przekazane przez Powiat Brzeski i dochody PZAZ-u przeznaczane są na realizację celów 
statutowych.

2. PZAZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych dla samorządowych zakładów budżetowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu, jest roczny plan finansowy.
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§ 8. Zmian statutu PZAZ-u dokonuje się w trybie przewidzianym do jego nadania.

 
Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Brzyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.  poz. 1984,1948 i 2260 oraz 
z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089 i 1475.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/231/2017
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wyposażenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze w majątek nieruchomy

Lp. Nazwa 
pomieszczenia

Powierzchnia 
użytkowana 

ogółem
(m2)

Powierzchnia 
działalności 

gospodarczej (m2)

Powierzchnia działalności obsługowo-
rehabilitacyjnej

(m2)

1 Pomieszczenie 
wystawowe 29,52 29,52

2 Pomieszczenie 
wystawowe 18,71 18,71

3 Magazyn 8,05 8,05

4 Pomieszczenie prac 
rękodzieła 46,57 46,57

5 Pomieszczenie jadalni 
i wypoczynku 22,08 22,08

6 Zaplecze jadalni 7,93 7,93

7. Damska szatnia 
odzieży własnej 4,94 4,94

8. Damska szatnia 
odzieży roboczej 8,67 8,67

9 Damska umywalnia 12,97 12,97

10. Męska szatnia 
odzieży własnej 5,20 5,20

11. Męska szatnia 
odzieży roboczej 9,12 9,12

12. Męska umywalnia 16,38 16,38

13. Toaleta męska 15,70 15,70

14. Toaleta damska 14,37 14,37

15. Pomieszczenie 
wypalania gliny 12,48 12,48

16. Pomieszczenie prac 
przy wyrabianiu gliny 46,09 46,09

17. Pomieszczenie prac 
rękodzieła 22,39 22,39

18. Pomieszczenie prac 
rękodzieła 22,73 22,73

19.
Pomieszczenie 
biurowo – 
administracyjne

47,36 47,36

Razem 371,26 206,54 164,72
w  % 100 55,63 44,36
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Pomieszczenia od poz. 1-18 znajdują się na parterze budynku po byłym Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Łysej Górze 251, 32-853 Łysa Góra, a pomieszczenie pod poz. 19 znajduje się na 
I piętrze  tego budynku.

 
Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Brzyk
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