
-Projekt- 
Uchwała Nr XXXIII /......./2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 
 

w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu 
Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą                             
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 219 ust. 4 w zw. z art. 
14 pkt 7a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157 
poz. 1240 ze zm.) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej  na  rok 2013 dla Zakładu  Aktywności Zawodowej 

Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w wysokości: 
1) 656,67 zł miesięcznie na osobę niepełnosprawną zatrudnioną w okresie od dnia                                                 

01.01.2013 r. do dnia 31.05.2013 r., maksymalnie dla 20 osób niepełnosprawnych,   
2) 437,78 zł miesięcznie na osobę niepełnosprawną zatrudnioną w okresie od dnia 

01.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., maksymalnie dla 30 osób niepełnosprawnych. 
2. Łączna kwota dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług 

Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w 2013 r. wynosi 157.600,00 zł. 
 

§ 2 
 

Uchyla się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXIV/254/2012 z dnia 25 października 
2012 r. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do projektu 
Uchwały Nr XXXIII/ ....... /2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 
 
 

 
w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu 

Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą                             
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30. 

 

 

       W myśl art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów 

budżetowych. Zaplanowanie w budżecie wydatków w formie dotacji przedmiotowej dla 

samorządowych zakładów budżetowych musi być poprzedzone podjęciem uchwały przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w sprawie stawek dotacji przedmiotowych. 

       Przedłożony projekt uchwały związany jest ze zmianą w zakresie ilości zatrudnionych                

w Zakładzie osób niepełnosprawnych. Od dnia 1 czerwca 2013 r. planowane zatrudnienie 

zwiększy się o 10 osób niepełnosprawnych i wynosić będzie 30 pracowników. Nie ulega zmianie 

kwota dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, którą na 2013 r. uchwalono na poziomie 

157.600,00 zł (Uchwała Nr XXIV/254/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 

października 2012 r.) ww. kwota oparta jest o następującą kalkulację: 656,67 zł/osobę (stawka 

dotacji przedmiotowej) x 20 osób x 12 miesięcy = 157.600,00 zł/rok.  

         Konsekwencją zwiększonego zatrudnienia przy zachowaniu niezmienionej kwoty dotacji 

rocznej jest obniżenie od dnia 01.06.2013 r. stawki dotacji przedmiotowej w przeliczeniu           

na jedną zatrudnioną osobę niepełnosprawną z 656,67 zł w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 

31.05.2013 r   na  437,78 zł w okresie  od dnia 01.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. Kalkulacja 

szczegółowa przedstawia się następująco : 

656,67 zł/osobę x 20 osób x 5 miesięcy     =    65.667,00 zł  

+ 437,78 zł /osobę x 30 osób x 7 miesięcy =    91.933,00 zł  

ogółem                                                             157.600,00 zł    

 

      Dyrektor 

 Zakładu Aktywności Zawodowej 

     Zakładu Usług Pralniczych 

 

 /-/ mgr Dezyderiusz Szwagrzak     

 
 


