
-Projekt- 
Uchwała Nr VII/   /2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 kwietnia 2007 roku 

 
 
w sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim    

dotyczącego szkolenia kandydatów na rodziny adopcyjne pochodzące                
z terenu Powiatu Rybnickiego przez Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – 
Opiekuńczy w Gorzycach. 

  
 
Na podstawie art. 19 pkt 2 i 4 oraz art. 82 ust. 5, art. 83 ustawy z dnia 12 mara 2004r.                      
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a i art. 73 
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 
poz. 1592 z późn. zm.) 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
WyraŜa się zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim w sprawie szkolenia 
kandydatów na rodziny adopcyjne z terenu Powiatu Rybnickiego przez Powiatowy Ośrodek 
Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzycach. 
 

§ 2 
 
UpowaŜnić Zarząd Powiatu do zawarcia porozumienia o którym mowa w § 1. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Uzasadnienie do projektu – 
Uchwały Nr VII/    /2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 kwietnia 2007 roku 

 
 
 
w sprawie: wyraŜenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z Powiatem Rybnickim 
                   dotyczącego szkolenia  kandydatów na rodziny adopcyjne pochodzące  
                   z terenu  Powiatu Rybnickiego przez Powiatowy Ośrodek Adopcyjno- 
                   Opiekuńczy w Gorzycach. 
 
 
        W statucie Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzycach w  §1 pkt 5 
istnieje zapis, Ŝe Ośrodek moŜe realizować zadania z zakresu pomocy społecznej dla innych 
powiatów na podstawie zawartych porozumień. 
         Zgodnie z art. 83 ust. 5 Ustawy o pomocy społecznej przygotowanie kandydatów na 
osoby przysposabiające oraz prowadzenie procedur przysposobiania naleŜy do wyłącznych 
kompetencji ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Nasz powiat zwrócił się do ościennych 
powiatów z propozycją przejęcia zadań naleŜących do kompetencji ośrodka adopcyjnego, 
szczególnie tych dotyczących przygotowania i wsparcia rodzin adopcyjnych. Powiaty 
zainteresowane taką formą współpracy pokrywają koszty przygotowania rodzin biorących 
udział w procedurze adopcyjnej ośrodka w postaci dotacji celowej, w kwocie zaleŜnej od 
rodzaju usług świadczonych przez Ośrodek (pełna procedura adopcyjna – 700 zł od rodziny, 
przygotowanie adopcji wewnątrzrodzinnej – 120 zł). 
        Do powiatowego Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Gorzycach zgłaszają się rodziny 
zainteresowane przysposobieniem dzieci nie tylko z terenu powiatu, ale równieŜ z powiatów 
ościennych. Zainteresowani kandydaci bardzo chcą wziąć i pokochać dziecko niezaleŜnie od 
miejsca, z którego ono pochodzi. Porozumienie pozwoli nam przygotować i dać wsparcie 
równieŜ tym rodzinom, które nie zamieszkują terenu powiatu wodzisławskiego. 
        Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Gorzycach posiada licencję do 
szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne na mocy której wykwalifikowani 
trenerzy programu „Rodzina” prowadzą  szkolenia dla osób zainteresowanych adopcją lub 
pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. 
        Współpraca z innymi powiatami pozwoli na promocję powiatu wodzisławskiego i 
Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzycach. 
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