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UCHWAŁA NR 182/XIX/16
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października
2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania
statutu.
Działając na podstawie art.4 ust.1 pkt.5, art.12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art.29 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127
poz. 721 z późn. zm.), art. 14 pkt. 7a oraz art.16 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r.
(Dz.U. z 2012 r. poz.850) w sprawie zakładów aktywności zawodowej oraz w związku z uchwałą
nr 322/XXXII/2009 r. Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad
gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz uchwałą nr 1274/2014 Zarządu Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zamiaru przekazania części nieruchomości
CKPiU w Nawojowej na rzecz nowotworzonego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. Rada Powiatu
Nowosądeckiego uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej
i nadania statutu (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 6208 z dnia 7 listopada 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1. §1 ust.2 pkt.1 otrzymuje brzmienie: Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.)
2. §2 otrzymuje brzmienie:
1. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Nawojowa.
2. Adres Zakładu: 33-335 Nawojowa, ul. Podkamienne 10
3. Obszarem działania Zakładu jest teren Powiatu Nowosądeckiego
4. Zakład używa pieczęci nagłówkowej o treści: „Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej,
ul. Podkamienne 10, 33-335 Nawojowa.
3. §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
1. Zakład będzie prowadził inne rodzaje działalności o charakterze użyteczności publicznej,
a w szczególności:
a) Organizację i obsługę wszelkich imprez w tym: okolicznościowych, szkoleniowych, rekreacyjnych, konferencji
b) Organizację wycieczek, kolonii, półkolonii oraz obozów
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c) Przetwórstwo spożywcze oraz sprzedaż bezpośrednią wyprodukowanych produktów w tym pochodzenia
zwierzęcego.
d) Sprzedaż detaliczną artykułów spożywczo-przemysłowych
e) Produkcję artykułów rękodzielniczych i ich dystrybucję
f) Usługi ogrodnicze, produkcję i sprzedaż rozsad roślin (kwiatów, krzewów, warzyw itp.), produkcję i sprzedaż
warzyw i owoców, prowadzenie szkółki i sprzedaż artykułów ogrodniczych, prowadzenie suszarni, produkcję
i sprzedaż drewna opałowego
g) Obsługę świetlicy zajęć i związanych z nią usług w tym sprzedaż towarów oraz produkcja żywności
h) Prowadzenie stajni końskiej, jazd konnych, hipoterapii, pensjonatu dla koni, przejazdy bryczką, prowadzenie
mini zoo oraz innych zwierząt gospodarskich.
i) Prowadzenie pracowni poligraficzno-fotograficznej i związanych z tym usług
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
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