
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania 
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej w warsztatach terapii zajęciowej, 
mieszkańców z terenu powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 
 

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 73 ust. 1 i 2, art. 65 ust. 2 oraz art. 92 ust. 1 
pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 214 poz. 1806, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92, Nr 237 poz. 1652, Nr 227 poz. 1505, Nr 223 
poz. 1463, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 98 poz. 817, Nr 97 poz. 802, Nr 219 poz. 1706); Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień z powiatami 
z Województwa Zachodniopomorskiego, których przedmiotem będzie powierzenie Gminie 
Miasto Szczecin realizacji zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej 
mieszkańców z terenu powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w warsztatach terapii 
zajęciowej prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
  Na podstawie art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, 
poz. 92 ze zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie 
działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji 
w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków 
Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, 
na terenie którego działa warsztat. Przepis ten stanowi realizację jednego z zadań powiatów 
w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych wymienionych w art. 35a ust. 1 pkt 8, który 
stanowi, Ŝe do zadań powiatu naleŜy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 
warsztatów terapii zajęciowej. 
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie 
określa szczególnego trybu zawierania porozumień między powiatami, dlatego naleŜy 
zastosować przepisy ogólne zawarte w ustawie o samorządzie powiatowym. 
Stosownie do treści art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat moŜe zawierać 
porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami 
lokalnego samorządu terytorialnego, a takŜe z województwem, na którego obszarze znajduje 
się terytorium powiatu. Jedną z form lokalnych samorządu terytorialnego są powiaty (art. 1 
ust. 1), co oznacza, Ŝe przepis ten będzie miał zastosowanie takŜe do porozumień 
zawieranych między powiatami. Do zawarcia wymienionych porozumień konieczne 
jest podjęcie uchwał zainteresowanych rad powiatów (miast) w oparciu o art. 12 pkt 8a 
ustawy o samorządzie powiatowym. 
 


