
UCHWAŁA NR ………/2019 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia …………….. 2019 r. 

 

w sprawie powierzenia Miastu 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) Rada Powiatu 

Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Powiat Wołomiński powierza Miastu 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 Wołomiński przekaże Miastu Zielonka w 2019 roku 

środki finansowe w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) 

w formie dotacji celowej.  

 

§ 3 

Szczegółowe zasady powierzenia zadania określonego w § 1 i przekazania środków, o których 

mowa w § 2 oraz zasady ich rozliczania określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy 

Powiatem Wołomińskim a Miastem Zielonka. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonce Klub Osób Niepełnosprawnych 

„Muminki" funkcjonuje w Gminie Zielonka od 1996 r. Celem prowadzenia spotkań w Ośrodku 

jest pomoc i wsparcie w nabywaniu umiejętności adaptacji, aktywacji społecznej, nauka radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach oraz podniesienie prestiżu osób niepełnosprawnych 

w społeczeństwie, jak również pomoc rodzicom, obecnie ludziom w podeszłym wieku, 

w sprawowaniu opieki nad dorosłymi niepełnosprawnymi dziećmi. Klub finansowany jest  

z budżetu Miasta Zielonka. Dzięki wsparciu finansowemu Powiatu  w Klubie  od wielu lat 

odbywają się zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne uzupełnione o muzykoterapię i rękodzieło 

oraz zajęcia z psychologiem a także warsztaty artystyczne i wyjazdy do teatru oraz trzydniową 

wycieczkę integracyjną.    

Powiat realizuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym z zakresu wspierania 

osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.). Powierzenie Miastu Zielonka realizacji zadania  

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

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.). Powierzenie zadania 

odbywa się na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka. Szczegóły przekazania zadania określi 

porozumienie.  

 

 


