
Projekt 
Uchwała Nr XXXIX/       /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 października 2009 roku 

 
w sprawie: przyj ęcia zadania publicznego z zakresu administracji rządowej dotyczącego 
                   przyjmowania wniosków o wydanie paszportów. 
 
 
 
Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej                               
w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. WyraŜa się zgodę na przyjęcie zadania publicznego z zakresu administracji rządowej 
dotyczącego przyjmowania wniosków o wydanie paszportów. 

 
2.  UpowaŜnia się Zarząd Powiatu Wodzisławskiego do zawarcia porozumienia w sprawie 

wykonywania zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXXIX/....../2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 29 października 2009 roku 

 
w sprawie: przyj ęcia zadania publicznego z zakresu administracji rządowej dotyczącego 

przyjmowania wniosków o wydanie paszportów. 
 

 
 

Od 28 sierpnia 2006 roku Powiat Wodzisławski realizuje na podstawie porozumienia 
niektóre zadania z zakresu spraw paszportowych. 

29 czerwca br. weszły w Ŝycie przepisy zmieniające ustawę z dnia 13 lipca 2006 r.                         
o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.), które regulują kwestie 
przechowywania i przetwarzania w ewidencjach paszportowych danych biometrycznych              
w postaci odcisków palców obywateli ubiegających się o wydanie paszportów. 

Identyfikatory w postaci palców, po wprowadzeniu do ewidencji paszportowej, 
podlegają zaszyfrowaniu a następnie są z niej usuwane z chwilą przyjęcia sporządzonego 
paszportu do depozytu organu paszportowego. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu dane biometryczne w paszportach mogą być 
wykorzystywane jedynie do weryfikacji autentyczności dokumentu i toŜsamości posiadacza 
za pomocą porównywalnych cech, bezpośrednio dostępnych w sytuacjach, w których prawo 
przewiduje legitymowanie się paszportem. 

Mając powyŜsze na względzie, w trosce o zabezpieczenie właściwej realizacji zadań 
paszportowych w funkcjonującym Terenowym Punkcie Paszportowym w Wodzisławiu 
Śląskim, Wojewoda Śląski był zmuszony wypowiedzieć porozumienie zawarte 28 sierpnia 
2006 roku i przekazał nowe jednostronnie podpisane porozumienie uwzględniające wyŜej 
wymienione aspekty dotyczące bezpieczeństwa danych zawartych w systemie paszportowym. 

Terenowy Punkt Paszportowy w Wodzisławiu Śląskim rocznie obsługuje około 5 
tysięcy mieszkańców. 
 
 
 
 
       Naczelnik Wydziału Obywatelskiego 
          Ochrony Informacji Niejawnych 
              i Zarządzania Kryzysowego 
 
                /-/ mgr inŜ. Gabriela Bała 


