
UCHWAŁA NR VI – ……/2019 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia …… kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie utraty mocy Uchwały Nr IV – 36 / 2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 

28 lutego 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 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu Wołomińskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Traci moc Uchwała Nr IV – 36 / 2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu 

wspierania osób niepełnosprawnych. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Uchwała Nr IV – 36 / 2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.     

w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu 

wspierania osób niepełnosprawnych została podjęta na sesji w lutym 2019 r. Środki 

finansowe w formie dotacji celowej na realizację przekazanego zadania miały zostać 

przekazane Miastu Zielonka na podstawie porozumienia. Porozumienie nie zostało jednak 

zawarte a środki finansowe nie zostały przekazane. 

W związku z Uchwałą Nr 8.128.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej       

w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia 

prawa w Uchwale Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób 

niepełnosprawnych zaistniała konieczność zmiany powyższej Uchwały Rady Powiatu 

Wołomińskiego.  

Miasto Zielonka poprzez zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej, którego § 5 ust. 

4 stanowi, że Ośrodek realizuje zadania gminy, w tym (pkt 11) prowadzi Klub Osób 

Niepełnosprawnych „Muminki”, uznało zadanie jako własne. Zatem, w ocenie Kolegium 

Izby, podstawą przekazania środków finansowych powinna być pomoc finansowa dla Miasta 

Zielonka w formie dotacji celowej, zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.               

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),       

a nie tak jak dotychczas powierzenie realizacji zadania publicznego.   

Wobec powyższego konieczne jest uchylenie przedmiotowej uchwały i przekazanie 

środków według innej, wskazanej przez Kolegium Izby, podstawy prawnej na przedmiotowe 

zadanie. 


