
- Projekt - 
Uchwała Nr XXXII/      /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 marca 2009 roku 

 
w sprawie: powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego udzielania pomocy dzieciom 

w zakresie terapii integracji sensorycznej (SI) realizowanego przez 
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Rybniku, dla której organem 
prowadzącym jest Miasto Rybnik w 2009 roku 

 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8 a i 11) ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm) oraz art. 5 ust. 5a  w zw. z art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 3 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003r., nr 5 poz. 46) 
 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Powierza się Miastu Rybnik zadanie publiczne udzielania pomocy dzieciom w zakresie 

terapii integracji sensorycznej (SI) realizowane przez Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną w Rybniku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Rybnik w 2009 
roku. 

2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust.1, nastąpi na podstawie porozumienia 
zawartego pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Rybnik, regulującego 
w szczególności wzajemne rozliczenie finansowania. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXXII/     /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 26 marca 2009 roku 

 

w sprawie: powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego udzielania pomocy dzieciom 
w zakresu terapii integracji sensorycznej (SI) realizowanego przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną w Rybniku, dla której organem prowadzącym 
jest Miasto Rybnik w 2009 roku 

 
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim w bieŜącym roku 
ze względu na małą uŜytkową powierzchnię na realizację zadań własnych a takŜe planowany 
remont innych pomieszczeń, nie moŜe stworzyć odpowiednich warunków na realizację  
terapii, która wymaga odpowiednich gabinetów i  specjalistycznego sprzętu. Istnieje, zatem 
potrzeba kierowania dzieci do najbliŜszej poradni, która mieści się na terenie Miasta Rybnika. 
Miasto Rybnik moŜe zapewnić klientom poradni z Wodzisławia Śl. kontynuację zajęć terapii 
integracji sensorycznej (SI) zgodnie z wymaganiami określonymi w opinii Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej. 

Przekazaniem tego zadania do realizacji innej jednostce samorządu terytorialnego 
wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu Wodzisławskiego.  
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