
 
- Projekt - 

Uchwała Nr XXVIII/         /2008 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 22 grudnia 2008 roku 
 
 
w sprawie:  zmiany uchwały Nr XXVI/328/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego               

z dnia 30 października 2008 r. o utworzeniu Zakładu Usług Pralniczych             
w Wodzisławiu Śląskim. 

 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2, art. 12 pkt 8 lit. „i” Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), 
art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia                     
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92)  

 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Zmienia się treść uchwały nr XXVI/328/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                
30 października 2008 roku w sprawie utworzenia Zakładu Usług Pralniczych poprzez 
następującą zmianę załącznika do tejŜe uchwały: 
1) § 1 ust. 1 pkt.1 otrzymuje brzmienie:  

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92) 

2) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:   
„Zakład” prowadzi działalność w zakresie usług pralniczych na bazie posiadanej 
infrastruktury technicznej i zasobów ludzkich w granicach polskiego prawa. 

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
Terenem działania „Zakładu” jest Powiat Wodzisławski. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XXVIII/      /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2008 roku 

 
 
w sprawie:  zmiany uchwały Nr XXVI/328/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego               

z dnia 30 października 2008 r. o utworzeniu Zakładu Usług Pralniczych             
w Wodzisławiu Śląskim. 

 

 

Uchwałą Nr XXVI/328/2008 Rada Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 

2008 r. utworzyła jednostkę budŜetową - Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim. 

Mocą tej samej uchwały Rada Powiatu Wodzisławskiego nadała tworzonej jednostce 

budŜetowej statut.  

Statut utworzonej jednostki budŜetowej zawiera zapisy zgodne z art. 20 ust. 2 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r.,              

z późn. zm.).  

Na etapie wystąpienia przez Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim             

o nadanie, na zasadzie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14, poz. 92            

z 2008 r.), przez wojewodę statusu zakładu aktywności zawodowej zaszła potrzeba uściślenia 

kilku zapisów statutu. W tym celu uchwała o zmianie uchwały dotyczącej utworzenia 

Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim ogranicza prowadzenie działalności 

statutowej do usług pralniczych na terenie Powiatu Wodzisławskiego oraz usuwa oczywistą 

omyłkę pisarską. 
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