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UCHWAŁA NR 303/XXXII/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
30 października 2014r. 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 2017 r. poz. 1868 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 2018 r., poz. 511 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 2017 r. poz. 2077), 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 2009r. w sprawie ustalenia
zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz uchwałą nr 1274/2014 Zarządu Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 8 października 2014r. 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 uchwale 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. Małopolskiego poz. 6208 z dnia 7 listopada 2014 r.), zmienionej uchwałą Nr 88/X/15 z dnia 28 sierpnia
2015r., uchwałą Nr 182/XIX/16 z dnia 25 listopada 2016 r., uchwałą Nr 196/XX/16 z dnia 30 grudnia 2016r.
oraz uchwałą Nr 283/XXX/18 z dnia 1 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku nr 1 do wyżej wymienionej uchwały, w §7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Zwalnia się Zakład z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych ustalonych
na koniec kolejnych okresów rozliczeniowych.
2b. Nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, Zakład zgodnie
z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekazuje na wyodrębnione konto zakładowego funduszu
aktywności.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Zygmunt Paruch

