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UCHWAŁA Nr XXX/779/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2017 roku 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

przez Województwo  Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski - 
organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie 
Wielkopolskim  

     
 
 Na podstawie art. 8a i art. 11 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                    
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), 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.) w związku z art. 220 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,            
z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego dla Gminy Koźmin Wielkopolski w kwocie 82.240,00 zł z przeznaczeniem 
na współfinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie 
Wielkopolskim. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uzasadnienie do Uchwały XXX/779/17 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 kwietnia 2017 roku 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
przez Województwo  Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski - 
organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie 
Wielkopolskim  

 
 
 

Zgodnie z 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.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane                     
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem 
art. 68c ust. 2 pkt 1 oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%                 
tych kosztów, z tym że procentowy udział samorządu województwa może być zmniejszony, 
pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej.  
 
Stosownie do powyższych zapisów ustawy niezbędne jest udzielenie pomocy finansowej             
w formie dotacji celowej w wysokości 82.240,00 zł dla Gminy Koźmin Wielkopolski,                 
jako organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.    
 
Środki finansowe na udzielenie powyższej dotacji celowej są zabezpieczone w budżecie 
Województwa Wielkopolskiego na rok 2017:  
- w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
- w rozdziale 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 
- w § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.  
                           
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego jest zasadne. 
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