
 

 

POROZUMIENIE NR 1 

 

z dnia 31 marca 2017 r. 

zawarte w dniu 31.03.2017 r. pomiędzy:  

Powiatem Oławskim z siedzibą w Oławie przy ul. 3 Maja 1, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, 

w imieniu którego działają: 

Starosta Oławski  -  Zdzisław Brezdeń 

Wicestarosta  - Bożena Worek 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Beaty Koziarskiej 

zwany dalej  „Powiatem” 

a 

Gminą Miasto Oława z siedzibą w Oławie, Plac Zamkowy 15, reprezentowaną przez 

Burmistrza Miasta Oława – Tomasza Frischmanna 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasto Oława- Renaty Piszczek 

zwaną dalej „Gminą” 

dotyczące wyrażenia zgody przez Gminę na założenie i prowadzenie przez Powiat Przedszkola Specjalnego 

w rozumieniu przepisów Ustawy o systemie oświaty. 

Na podstawie art. 5 ust. 5 i 5b oraz art. 58 ust. 1 i 6  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r, poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 5 ust 2-4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) strony porozumienia ustalają, co następuje: 

§ 1. Strony zgodnie ustalają, iż Powiat będzie wykonywał zadanie polegające na założeniu i prowadzeniu 

od dnia 1 września  2017 r. Przedszkola Specjalnego. 

§ 2. 1. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1, odbywać się będzie na następujących zasadach: 

1) przedszkole będzie funkcjonowało w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie przy ul. Jarosława 

Iwaszkiewicza 9a, 

2) przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113). 

2. Powiat zapewni w szczególności: 

1) działanie przedszkola zgodnie z wymogami prawa oświatowego, w tym odpowiednie warunki lokalowe 

w zakresie nauki, wychowania i opieki, 
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2) wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania 

i wychowania oraz wykonywania innych zadań statutowych, 

3) kadrę nauczycielską, administracyjną oraz obsługową niezbędną do realizacji zadania, 

4) przyjmowanie do Przedszkola Specjalnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Oława: 

a) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

b) w wieku od 2,5 do 6 lat oraz dzieci powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do końca roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat i posiada odroczony obowiązek szkolny, 

c) których rodzice złożą wniosek do Starosty Oławskiego o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia, 

wychowania i opieki lub przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Zespole Szkół 

Specjalnych w Oławie, 

5) przedszkole będzie funkcjonować w dni powszednie w wymiarze minimum 5 godzin dziennie, 

6) nie wyklucza się możliwości przyjmowania do Przedszkola Specjalnego dzieci z terenu Gminy Oława, 

Gminy Jelcz-Laskowice, Gminy Domaniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

§ 3. 1. Koszty realizacji zadania określonego w § 1 niniejszego Porozumienia będzie ponosił Powiat 

z części oświatowej subwencji ogólnej przekazywanej przez Budżet Państwa. 

2. Gmina zobowiązuje się do przekazania Powiatowi za okres od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

dotacji naliczonej na dzieci uczęszczające do Przedszkola z terenu Gminy Miasto Oława. 

§ 4. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 

2. Porozumienie może być rozwiązane za porozumieniem stron, bądź wypowiedziane przez każdą ze stron, 

z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego. 

3. Zmiany niniejszego Porozumienia mogą być dokonywane jedynie w drodze pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 

§ 5. Porozumienie obowiązuje z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Starosta Oławski: 

Z. Brezdeń 

Wicestarosta: 

B. Worek 

Skarbnik: 

B. Koziarska 

Burmistrz Miasta Oława: 

T. Frischmann 

Skarbnik: 

R. Piszczek 
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