
 

UCHWAŁA NR VI – ……/2019 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia …… kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka na prowadzenie Klubu Osób 

Niepełnosprawnych „Muminki”. 

 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 

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

Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Miastu Zielonka pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 40 000 zł 

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) z przeznaczeniem na realizację zadań        

w zakresie pomocy społecznej mające na celu prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych 

„Muminki”. 

 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, o której mowa w § 1, oraz jej przeznaczenie i zasady 

rozliczenia środków finansowych zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 

Wołomińskim a Miastem Zielonka. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Od 1996 roku działała w Zielonce grupa rodziców osób 

niepełnosprawnych, którzy zorganizowali dzienny klub wsparcia dla swoich 

dzieci „Muminki”. Miasto Zielonka od początku wspierała finansowo 

działalność klubu udostępniając również lokal. W ostatnich latach działalność 

klubu wspierana jest również organizacyjnie. Klub stał się komórką 

organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce. Działalność klubu ma 

na celu ułatwienie nabywania umiejętności samodzielnego funkcjonowania        

w życiu społecznym, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz podnoszenie 

prestiżu społecznego osób niepełnosprawnych.  

Powiat w ramach swoich zadań wspierania osób niepełnosprawnych 

określonych w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) udziela pomocy finansowej            

w formie dotacji celowej zgodnie z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

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

Szczegóły przekazania i rozliczenia dotacji określi umowa zawarta pomiędzy 

Miastem Zielonka a Powiatem Wołomińskim. 


