
POROZUMIENIE DS. – E/ 1966/11/2010 

w sprawie przekazania Województwu Dolnośląskiemu przez Gminę Legnica zadania objęcia 

wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszących i słabosłyszących zamieszkałych na terenie 

gminy Legnica 

 

zawarte w dniu 15 listopada 2010 r. pomiędzy: 

 

 

Województwem Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Juliusza Słowackie- 

go 12−14, reprezentowanym przez: 

Jerzego Łużniaka – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego 

Dariusza Kowalczyka – Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 

a 

a gminą Legnica z siedzibą w  Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 reprezentowaną przez: 

Dorotę Purgal – Zastępcę Prezydenta Miasta Legnicy 

 

Działając na podstawie art. 8 ust 2 i 4 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojewódz-

kim (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 

ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.), strony zawierają następujące porozumienie: 

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2010 roku Gmina Legnica przekazuje Województwu Dolnośląskiemu 

zadanie polegające na objęciu wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszących i słabosłyszą-

cych, zamieszkujących na terenie Gminy Legnica. 

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1, realizowane będzie w przedszkolu wchodzącym 

w skład Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących 

i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Dworskiej 8 we Wrocławiu. 

§ 3. 1. Gmina Legnica zobowiązuje się przekazać Województwu Dolnośląskiemu dotację na 

realizację zadania w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., o którym mowa w § 1, 

w wysokości różnicy pomiędzy rzeczywistym kosztem utrzymywania wychowanków przedszko-

la, a kwotą wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Dolnośląskiego, 

przypadającej na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Legnica, z określoną odpowiednią 

niepełnosprawnością, uczęszczające do przedszkola w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej 

we Wrocławiu, dla którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskie-

go. 

2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 290,36 PLN (słownie czternaście ty-

sięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 36/100). 

3. W roku 2010 roku dotacja będzie przekazana w wysokości 12/12 PLN kwoty określonej 

w ust. 2, w terminie do 30 listopada 2010 roku. 

4. Przez następne lata dotacja będzie przekazywana w transzach miesięcznych w wysokości 

1/12 PLN kwoty określonej w ust. 2, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca. 

5. Transze, o których mowa w ust. 3, przekazywane będą na rachunek bankowy Wojewódz-

twa Dolnośląskiego nr: 53 1090 2398 0000 0006 0801 5968. 

§ 4. 1. Gmina Legnica zobowiązuje się do przekazania od 1 stycznia 2011 r. kwoty równej 

w danym roku różnicy pomiędzy rzeczywistym kosztem utrzymania wychowanków przedszkola, 

a kwotą wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Dolnośląskiego, 

przeznaczonej na realizację zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na każde dziecko nie-

słyszące lub słabo słyszące objęte wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolu oraz 

wspomaganiem rozwoju w przedszkolu. 

2. Wysokość dotacji na realizację zadania, o którym mowa w § 1, w latach kolejnym, będzie 

określana corocznie do 31 maja w formie aneksu do niniejszego porozumienia. 

3. Kwotę, o której mowa w ust. 1, Gmina Legnica w kolejnych latach będzie przekazywała 

na rachunek Województwa Dolnośląskiego w dwóch ratach, przy czym I ratę do 30 czerwca, 

II ratę do  20 grudnia każdego roku. 



4. Rozliczanie przez Województwo Dolnośląskie kwot przekazywanych przez Gminę Legnica 

będzie następować do 25 lipca (I rata) oraz do 31 stycznia (II rata) każdego roku. 

§ 5. Ww. środki będą ujmowane w budżecie Województwa Dolnośląskiego, a wydatki na 

realizację zadania – w planie finansowym Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu, z uwzględnieniem 

prowadzenia wyodrębnionej ewidencji w odniesieniu do tych środków. 

§ 6. 1. Dotacja niewykorzystana w terminie do 31 grudnia  roku budżetowego, na który zo-

stała przyznana, podlega, na podstawie art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), zwrotowi do budżetu Gminy Legnica na ra-

chunek: 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 w terminie do 14 dni od daty zakończenia zadania. 

2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega sankcjom określonym 

w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 

z późn. zm.) oraz zwrotowi na rachunek, o którym mowa  w ust. 1. 

§ 7. Wykonawcą zleconego zadania ze strony Województwa Dolnośląskiego będzie Dyrek-

tor Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących 

i Słabosłyszących we Wrocławiu, na którym spoczywa obowiązek przedkładania rozliczenia fi-

nansowego bezpośrednio do Gminy Legnica.  

2. Wszystkie dokumenty związane z realizacją zadania przechowywane są w placówce. 

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Rozwiązanie niniejszego porozumienia może nastąpić za wprowadzeniem dokonanym 

w formie pisemnej w terminie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego przez każdą 

ze stron. 

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 10. 1. Porozumienie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłosze-

niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie porozumienia spoczywa na Gminie Legnica. 

§ 11. Sprawy nieregulowane w niniejszym porozumieniu rozpatrywane będą zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego. 

§ 12. Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w pięciu jednobrzmiących egzempla-

rzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron oraz jednym dla Dolnośląskiego Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu. 
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