
Projekt 
 
z dnia  19 lutego 2020 r. 
Zatwierdzony przez Wójta Gminy 
 
 

 
UCHWAŁA NR XVII/    /2020 

RADY GMINY CISEK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie 
prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2020 roku 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)  Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się w roku 2020 pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu 
w kwocie 4 000,00 zł  w celu wykonywania zadania tego Powiatu określonego  w ustawie  o rehabilitacji  
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych polegającego na dofinansowaniu 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu prowadzonych przez Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
zabezpieczonych w budżecie gminy Cisek na 2020 rok w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział  85195 -
Pozostała działalność. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy 
Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim a Gminą Cisek. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

  

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Uzasadnienie

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zwrócił się do Wójta Gminy Cisek
z prośbą o współfinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2020.

Nadmieniono , że z terenu gminy Cisek na zajęcia w warsztatach w 2020 r. uczęszczają dwie osoby

(w roku 2019 była to jedna osoba).

Zgodnie z art.10b ust 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2019 poz. 1172 z późn.zm.) koszty działalności warsztatów
winny być dofinansowane ze środków samorządu tworzącego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów .
W 2020 roku 10% dofinansowania pobytu jednego uczestnika w Warsztatach rocznie wynosić bdzie
2 277,35 zł , co w przypadku dwóch osób daje kwotę 4 554,70 zł.

Powiat prosi o częściową partycypację w tych kosztach.

W związku z powyższym w projekcie przedstawionej uchwały proponuje się dotację celową w 2020 roku
dla Powiatu na w/w cel w kwocie 4 000,00 zł. Pozostałą kwotę 554,70 zł pokryje Powiat.
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