UZASADNIENIE
Do załącznika Nr 7
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDZETOWY
Zgodnie z art. 14 pkt 7a ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku - do
zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego należą działania w zakresie „pomocy społecznej,
reintegracji zawodowej
i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych”. W Gminie Białe Błota zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych realizuje samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej
„Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”. Zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Organizator ZAZ w tym przypadku Gminy musi
partycypować w kosztach funkcjonowania ZAZ.
Na rok 2016 w celu zapewniania płynności finansowej ZAZ potrzebować będzie 190 000,00
zł dotacji podmiotowej na realizację zadań własnych Gminy. Kwota wynika z konieczności
zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników niepełnosprawnych ze
znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
Wyliczając kwotę wynagrodzeń i składek ZUS wzięto już pod uwagę minimalne wynagrodzenie w
roku 2016, które wzrośnie do 1 850,00 zł – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015
r. (Dz.U z 2015, poz. 1385) . Uwzględniono również koszty zakupów związanych z rozszerzeniem
działalności zakładu uwzględniając duże zainteresowanie usługami reklamowymi.
W zakładzie zatrudnione są 22 osoby niepełnosprawne i 9 osób kadry, na 29,79 etatach.
Zakład Aktywności Zawodowej jest podmiotem ekonomii społecznej. Jego zadaniem jest
specyficzna działalność gospodarcza, w której instrumenty rynkowe są wykorzystywane do realizacji
celów społecznych, człowiek zaś i wykonywana przez niego praca są ważniejsze niż kapitał i
maksymalizacja zysku firmy.
Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w ramach prowadzonej
działalności – sprzedaż wyrobów i usług wypracowuje własne środki finansowe , które stanowią
część budżetu i przeznaczane są na pokrycie innych kosztów funkcjonowania. Biorąc pod uwagę
wyżej wymienione wydatki oraz możliwość dalszego rozwoju ZAZ- zwiększenie zakresu usług
zachodzi potrzeba przekazania dotacji podmiotowej we wnioskowanej kwocie na pokrycie części tych
kosztów. Zapewnienie tych środków pozwoli nam na zachowanie płynności finansowej oraz zapewni
odpowiedni wskaźnik rentowności.
Biorąc pod uwagę oczekiwania za strony klientów ZAZ musi na bieżąco wychodzić naprzeciw
ich oczekiwaniom. Powodując stały wpływ środków finansowych z prowadzonej działalności
wytwórczo – usługowej – zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009 roku.

