UCHWAŁA NR 522/XXX/2021
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zamiaru utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Aktywności
Zawodowej w Płocku
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 2020 r. poz. 713, ze zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679), art. 14 pkt 7a oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 573) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miasta Płocka wyraża wolę utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w Płocku
prowadzonego w formie samorządowego zakładu budżetowego.
§ 2. Przedmiotem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, o którym mowa w § 1, będzie
wykonywanie na terenie miasta Płocka zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w zakresie:
1) usług porządkowych,
2) usług obsługi sprzętu rehabilitacyjnego,
3) usług ogrodniczych.
§ 3. Zakład Aktywności Zawodowej, o którym mowa w § 1, będzie mógł osiągać przychody własne
z następujących źródeł:
1) ze sprzedaży produkcji i usług z działalności podstawowej,
2) ze sprzedaży produkcji i usług z działalności ubocznej,
3) ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych,
4) z dotacji budżetowych,
5) z innych źródeł, przewidzianych odrębnymi przepisami.
§ 4. Gmina-Miasto Płock w ramach utworzenia i działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w roku
2021 przewiduje następujące koszty:
1. Koszty utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej - planowany koszt całkowity – 605.803,18 zł,
w tym:
1) wnioskowana dotacja - ze środków PFRON otrzymanych za pośrednictwem Marszałka Województwa
Mazowieckiego – 315.600,00 zł,
2) ze środków własnych organizatora - Gmina-Miasto Płock – 290.203,18 zł, w tym:
a) przekazanie środków trwałych na majątek Zakładu Aktywności Zawodowej (komora hiperbaryczna,
grota solna) – 120.203,18 zł,
b) środki finansowe – 170.000,00 zł.
2. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w 2021 r. - planowany koszt całkowity –
266.538,32 zł, w tym:
1) wnioskowana dotacja przekazana za pośrednictwa Marszałka Województwa Mazowieckiego –
98.892,00 zł,
2) finansowane ze środków własnych organizatora - Gmina-Miasto Płock – 155.962,32 zł,
3) finansowane ze sprzedaży wyrobów lub usług – 11.684,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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