Załącznik
do Uchwały Nr 0007.XXVIII.230.2017
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 maja 2017 r.

POROZUMIENIE
zawarte w dniu …………. 2017 r. pomiędzy:
Powiatem Złotoryjskim z siedzibą w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w
imieniu, którego działają:
Ryszard Raszkiewicz - Starosta Złotoryjski
Wanda Grabos - Wicestarosta Złotoryjski
zwanym dalej „Powiatem”,
a
Gminą Miejską Złotoryja z siedzibą w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, reprezentowaną przez :
Roberta Pawłowskiego – Burmistrza Miasta Złotoryja
zwaną dalej „ Miastem”
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wyrażenie przez Miasto zgody na założenie i prowadzenie
przez Powiat Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943
z późn. zm.).
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ), art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), Uchwały Nr ……. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia
….. 2017 r. w sprawie…. oraz Uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego Nr ……… z dnia ………… 2017 r., strony
zgodnie ustalają co następuje:
§1
Mocą niniejszego porozumienia Miasto przekazuje Powiatowi zadanie własne polegające na założeniu i
prowadzeniu Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi zwanego
dalej „Przedszkole”.
§2
W celu realizacji przyjętego zadania , o którym mowa w § 1 Powiat zobowiązuje się do:
1. założenia Przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi,
2. zapewnienia nowopowstałej placówce, w stanowiącej własność Powiatu budynku, powierzchni
użytkowej niezbędnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych wynikających z arkusza organizacyjnego,
3. zapewnienia właściwych warunków dla funkcjonowania Przedszkola, w tym bezpiecznych i
higienicznych warunków wychowania i opieki,
4. wykonywania remontów obiektu, w którym będzie miało Przedszkole Specjalne siedzibę oraz zadań
inwestycyjnych w tym zakresie,
5. zapewnienia kadry pedagogicznej, obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Przedszkola,
6. wyposażenia Przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programu
nauczania i wychowania oraz wykonywania innych zadań statutowych Przedszkola,
7. przyjmowania do Przedszkola Specjalnego dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Złotoryja:
1) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną
poradnię psychologiczno – pedagogiczną,

2) w wieku od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3
lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, a w
przypadku odroczenia dzieci od obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat,
3) których rodzice złożą wniosek do Starosty Złotoryjskiego o zapewnienie odpowiedniej formy
kształcenia, wychowania i opieki lub przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu
Specjalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi,
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – na wniosek rodziców do Przedszkola może być
przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku,
8. funkcjonowania przedszkola w dni powszednie w wymiarze minimum 5 godzin dziennie.
§3
1. Zadania określone w § 2 Powiat finansować będzie z przekazywanej przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej subwencji oświatowej oraz innych dochodów Powiatu.
2. Miasto nie finansuje działalności Przedszkola o którym mowa w § 1.
§4
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku podjęcia przez Powiat decyzji o likwidacji Przedszkola, czynności określone w art. 59
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943
z późn. zm.) należą do obowiązku Powiatu, który ponosi również skutki finansowe likwidacji
4. Każda ze stron porozumienia może od niego odstąpić za 6 – miesięcznym wypowiedzeniem, ze
skutkiem na koniec roku szkolnego.
§5
1. Porozumienie wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
2. Ogłoszenia dokonuje Powiat.
§6
Porozumienie zastało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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