
- Projekt - 
Uchwała Nr XIII/...../2011  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2011 roku  

 
 
w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Miastem  
                           Jastrzębie Zdrój, działającym na prawach powiatu a Powiatem   
                           Wodzisławskim  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na przyjęcie  
                           i realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej,  
                           polegającego na prowadzeniu dla osób z terenu miasta Jastrzębie Zdrój 
                           Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim. 
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.            
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój, 

działającym na prawach powiatu a Powiatem Wodzisławskim z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim na przyjęcie i realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, 
polegającego na prowadzeniu dla osób z terenu miasta Jastrzębie Zdrój Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim. 

2. Upoważnia się dwóch Członków Zarządu do podpisania porozumienia, o którym mowa                
w ust. 1. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XIII /       /2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2011 roku 

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia 
                         i prowadzenia zadania publicznego z zakresu administracji rz ądowej, 
                         polegającego na prowadzeniu dla osób z terenu miasta Jastrzębia Zdrój,     
                         działającego na prawach powiatu Powiatowego Ośrodka Wsparcia  
                         PERŁA w Wodzisławiu Śląskim. 

 
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592                     
z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i § 7 ust.4 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.Nr 238 poz.1586) istnieje możliwość zawarcia 
porozumienia pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój działającym na prawach powiatu                            
a Powiatem Wodzisławskim na przyjęcie i realizację zadania publicznego z zakresu 
administracji rządowej.  
Rada Miasta Jastrzębie Zdrój w dniu 22 września 2011r. w związku z brakiem właściwej 
jednostki na swoim terenie podjęła uchwałę Nr XV.108.2011 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie powyższego porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego 
polegającego na prowadzeniu także dla osób z terenu miasta Jastrzębie Zdrój Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim.  
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