STATUT
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
I. Postanowienia ogólne
§1

Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej zwanym dalej „ Zakładem” jest Miasto
i Gmina Koźmin Wielkopolski.
§2

Zakład działa w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz 776 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie
zakładów aktywności zawodowej ( Dz. U. z 2003r Nr 132, poz. 1229), niniejszy statut,
regulamin organizacyjny oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
§3

Siedziba „Zakładu” mieści się w Koźminie Wielkopolskim przy ul.Boreckiej 23.

II. Cele Zakładu i ich realizacja
§4
Celem Zakładu jest:
- zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- przygotowanie osób niepełnosprawnych do Ŝycia w otwartym środowisku,
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
- pomoc w realizacji pełnego, niezaleŜnego, samodzielnego i aktywnego Ŝycia na miarę ich
indywidualnych moŜliwości.
§5

Cele określone w § 4 statutu osiągane są poprzez realizację:
-

programu rehabilitacji zawodowej, społecznej, i leczniczej zatrudnionych w Zakładzie osób
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności
indywidualnych programów rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych.

III. Organizacja Zakładu
§6
1.
2.

Zakład jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką.
Zakład
prowadzi
działalność
gospodarczą
i
obsługowo-rehabilitacyjną
niepełnosprawnych.
§7

pracowników

Koszty działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu finansowane są ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków organizatora
lub z innych źródeł.
§8

Koszty działalności gospodarczej Zakładu finansowane są ze sprzedaŜy wyrobów i usług.
§9

Organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania Zakładu
Organizacyjny Zakładu, ustalany przez Kierownika Zakładu.

określa

Regulamin

§ 10

W Zakładzie tworzony jest Fundusz Aktywności Zawodowej, który wykorzystywany jest
zgodnie z Regulaminem Funduszu Aktywności, uchwalonym przez Radę Miejską
w Koźminie Wielkopolskim.
§ 11

Środki uzyskane przez Zakład z tytułu ustawowych zwolnień od podatków oraz wpływy
z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej przeznaczone są na
Fundusz Aktywności Zawodowej.
§ 12

1. Nadzór merytoryczny w zakresie spełniania przez Zakład zadań rehabilitacji sprawuje
Burmistrz Miasta i
Gminy Koźmin Wielkopolski.
2. Nadzór finansowy nad działalnością Zakładu sprawuje Skarbnik Gminy Koźmin Wielkopolski.

IV. Postanowienia końcowe
§ 13

Zmiany postanowień niniejszego statutu następują w formie uchwały Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim.

