
UCHWAŁA NR LI/357/2018
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr  XLVII/321/2018 Rady Gminy Drawsko z 28.05.2018 r
w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  Powiatowi
Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Wieleniu

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 220, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017, poz.2077 ze zm.) 

Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Drawsko z 28.05.2018 r w sprawie
udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  Powiatowi  Czarnkowsko  –
Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR LI/357/2018
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr  XLVII/321/2018 Rady Gminy Drawsko z 28.05.2018 r
w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  Powiatowi
Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Wieleniu.

W dniu 06.06.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy
o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076), która wprowadziła zmianę zasad dofinansowania
działalności warsztatów terapii zajęciowej. 

Zgodnie z art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków
samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów, przy czym obecnie w
myśl art. 10b ust. 2b „procentowy udział w kosztach działalności warsztatu, o którym mowa
w ust. 2a, może być zmniejszony, pod warunkiem znalezienia innych źródeł ich finansowania,
z  zastrzeżeniem,  że  kwota  obliczona  zgodnie  z  ust.  2a  przed  znalezieniem innych źródeł
finansowania tych kosztów nie ulega zmniejszeniu”.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki zobowiązany
jest dofinansować 10% kosztów działalności WTZ, określonych w zatwierdzonym wcześniej
planie  finansowym warsztatów na 2018 rok.  Nie ma możliwości,  jak w latach  ubiegłych,
współfinansowania 10% kosztów działalności WTZ przez powiat (6%) i gminy (4%). 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


