
Uchwała Nr ………/2015 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

z dnia …………….. 2015 r. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu 

wspierania osób niepełnosprawnych. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2  oraz art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz.U.  z 2013 r., poz. 595, z późn.zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala 

co następuje: 

 

§ 1 

Powiat Wołomiński powierza Gminie Zielonka zadanie publiczne z zakresu wspierania osób 

niepełnosprawnych mające na celu prowadzenie w Klubie „Muminki” zajęć rehabilitacyjnych  

i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo oraz umożliwienie tym 

osobom korzystania z tych zajęć.  

 

§ 2 

Na zadanie wymienione w § 1 Powiat przekaże Gminie Zielonka w 2015 roku środki finansowe 

w formie dotacji celowej w wysokości 11 000 zł. (słownie: jedenaście tysięcy złotych) na 

warunkach określonych w  porozumieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Powiat realizuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym z zakresu wspierania osób 

niepełnosprawnych na podstawie   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.  

z 2013 r., poz. 595, z późn.zm.).  

Gmina Zielonka w ramach działalności Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”  prowadzonej przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce posiada możliwość prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i 

terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. Pomieszczenie zajmowane przez 

Klub wyposażone jest w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Zajęcia prowadzone są przez dwie 

terapeutki i  rehabilitantkę. W zależności od potrzeb rozważane jest również zatrudnienie psychologa do 

rozwiązywania bieżących problemów uczestników i ich rodzin. Od 2013 roku Gmina  rozszerzyła zajęcia 

o muzykoterapię  i rękodzieło.  

Ze względów ekonomicznych i organizacyjnych zasadne jest wykorzystanie takiej możliwości do 

wypełnienia zadania przypisanego powiatowi poprzez powierzenie gminie Zielonka części tego zadania. 

Takie rozwiązanie dopuszcza przepis art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 8 ust. 2a  

ustawy o samorządzie gminnym. Dla realizacji tak przekazanego zadania niezbędne jest udzielenie 

odpowiedniej dotacji finansowej. Szczegóły przekazania zadania określi porozumienie. 

Powierzenie zadania odbywa się na wniosek gminy Zielonka (w załączeniu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr ……/2015 Rady Powiatu 

Wołomińskiego   

z dnia ………. 2015 r. 

  
 

Porozumienie Nr  031.        .2015 

w sprawie  powierzenia Gminie Zielonka zadania mającego na celu  prowadzenie zajęć 

rehabilitacyjnych i terapeutycznych w Klubie „Muminki” dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo i umysłowo.    

zawarte w dniu   ………………………2015 r. pomiędzy: 

Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, reprezentowanym 

przez: 

1. Starostę Powiatu Wołomińskiego – Kazimierza Rakowskiego    

2. Wicestarostę Powiatu Wołomińskiego – Adama Łossana  

zwanym dalej "Powiatem" 

a 

Gminą Zielonka z siedzibą w Zielonce przy ul. Lipowej 5, reprezentowaną przez: 

Burmistrza – Grzegorza Dudzika  

zwaną dalej "Gminą" 

 Na podstawie z art. 5 ust. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 

samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.  z 2013 r., poz. 595, z późn.zm.) oraz art. 8 ust. 2a ustawy  z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.  z 2013 r., poz. 594, z późn.zm.), 

zgodnie z uchwałą  Nr …………2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia ………. 2015 r. w 

sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Zielonka,   strony ustalają co 

następuje: 

§ 1 

1. Powiat powierza Gminie realizację zadania mającego na celu prowadzenie zajęć 

rehabilitacyjnych i terapeutycznych w Klubie „Muminki” dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo i umysłowo oraz umożliwienie tym osobom korzystania z tych zajęć.  

2. Na realizację zadania wymienionego w ust. 1  Powiat udziela Gminie w 2015 roku dotacji w 

kwocie 11 000 zł. (słownie: jedenaście tysięcy złotych). 

 

§ 2 

1. Gmina realizuje wymienione zadanie w Klubie Osób Niepełnosprawnych „Muminki”, 

mającym swoją siedzibę w Zielonce przy ul. Przemysłowej 4. 

2. Gmina zapewnia Klubowi lokal i zatrudnia dwóch terapeutów zajęciowych na etat oraz  

w ramach umowy zlecenia rehabilitanta, psychologa i terapeutę do prowadzenia zajęć z 

muzykoterapii i terapii sztuką. 

 

§ 3 

Dotacja, o której mowa w § 1 umowy, zostanie przekazana na konto Gminy w banku PKO BP 

IV o/Warszawa ………………………………………………. , w dwóch  transzach w terminie: 

1) pierwsza transza w wysokości  6 000 zł. (słownie: sześciu tysięcy złotych) w ciągu 30 dni 

od dnia zawarcia niniejszego  porozumienia, 

2) druga transza w wysokości  5 000 zł. (słownie: pięciu tysięcy złotych) do dnia  

30.08.2015r.  



§ 4 

Gmina zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej kwoty na realizację zadania określonego 

w § 1 umowy, zgodnie z celem na jaki ją uzyskała i na warunkach określonych w niniejszym 

porozumieniu. 

§ 5 

1. Gmina przedstawi Powiatowi sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania, o którym 

mowa w § 1 porozumienia wraz z rozliczeniem z wykorzystania przekazanej dotacji w 

terminie do dnia 15.01.2016 r.  

2. Rozliczenie powinno zawierać: 

1) nazwę zadania, 

2) koszt realizacji zadania, w tym wykorzystaną kwotę dotacji, 

3) zestawienie faktur lub innych dowodów księgowych zaewidencjonowanych przy 

realizacji zadania, 

4) uwierzytelnione kopie faktur lub innych dowodów księgowych wraz z dowodami 

zapłaty opłacone ze środków Powiatu. 

3. Przekazaną przez Powiat dotację, w wysokości określonej w § 1 umowy, Gmina  

zobowiązana jest wykorzystać w terminie do dnia 31.12.2015 r.  

4. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania niezgodnie z celem, o którym 

mowa w § 1, kwota udzielonej dotacji podlega zwrotowi odpowiednio w całości lub części w 

terminie do dnia 15.01.2016 r. na konto Starostwa Powiatu w Wołominie w Banku PKO BP 

S.A. IV  Oddział Warszawa  19 1020 1042 0000 8602 0016 6496. 

 

§ 6 

1. Powiat ma prawo przeprowadzić przez swojego upoważnionego pracownika kontrolę 

sposobu realizacji przez Gminę zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia oraz sposobu 

wydatkowania przekazanej na ten cel kwoty. 

2. Gmina zobowiązuje się umożliwić Powiatowi przeprowadzenie kontroli. 

 

§ 7 

Wygaśnięcie porozumienia nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Powiat sprawozdania, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 porozumienia. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie właściwe 

przepisy prawa. 

 

§ 10 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron. 

 

§ 11 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2015 r.  

 

 

GMINA                                                                              POWIAT                                     
 


