
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROZUMIENIE 

w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty związanych z orzecznictwem  

i wydawaniem opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabo widzą-

cych, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Łosickiego zawarte  

w dniu 29 grudnia 2011r. pomiędzy Zarządem Powiatu Łosickiego, reprezentowanym przez: 1. Czesława 

Gizińskiego – Starostę Łosickiego, 2. Mariusza Kucewicza – Wicestarostę Łosickiego zwanym dalej  

„Powierzającym” a Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: 1. Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta 

Miasta Siedlce zwanym dalej „Przyjmującym”.  

Podstawą zawarcia porozumienia jest Uchwała Nr XIV/82/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 grudnia 

2011r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczących orzecznictwa  

i wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabo widzących, nie-

słyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Łosickiego i Uchwała  

Nr XIV/305/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia28 listopada 2011r. w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce 

zadań z zakresu oświaty związanych z orzecznictwem i wydawaniem opinii o potrzebie wczesnego wspomaga-

nia rozwoju dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z auty-

zmem z terenu Powiatu Łosickiego.  

§ 1.1. Miasto Siedlce oświadcza, że w ramach zadań własnych prowadzi placówkę Poradnię Psychologicz-

no-Pedagogiczną.  

2. Powiat Łosicki powierza Miastu Siedlce wykonywanie zadań z zakresu oświaty dotyczących orzecznic-

twa oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabo widzą-

cych, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem.  

3. Zadania dotyczące orzecznictwa i wydawania opinii obejmują : wydawanie orzeczeń o potrzebie kształ-

cenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, wydawanie opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci, niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci 

z autyzmem  

4. Zadania, o których mowa w ust. 3 będą wykonywane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Siedlcach ul. Kleeberga 2C.  

5. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań, dotyczących wydawania orzeczeń przekazywana 

będzie dotacja celowa w wysokości 500zł za wydanie 1 orzeczenia o potrzebie:  

a) kształcenia specjalnego dzieci niewidomych i słabo widzących,  

b) kształcenia specjalnego dzieci niesłyszących i słabo słyszących,  

c) kształcenia specjalnego dzieci z autyzmem,  

d) indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących,  

e) indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących i słabo słyszących,  

f) indywidualnego nauczania dzieci z autyzmem.  

6. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań, dotyczących wydawania opinii o potrzebie wcze-

snego wspomagania rozwoju dzieci, niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla 

dzieci z autyzmem przekazywana będzie dotacja celowa w wysokości 600zł za wydanie 1 opinii.  
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7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po upły-

wie kwartału za każdy kwartał składa informację o liczbie wydanych orzeczeń i opinii do Prezydenta Miasta 

Siedlce.  

8. Na podstawie informacji o ilości wydanych w danym kwartale orzeczeń i opinii oraz stawki określonej  

w ust. 5 i ust. 6 Przyjmujący ustala wysokość dotacji należnej za dany kwartał Miastu Siedlce i kieruje do Sta-

rosty żądanie o jej przekazanie.  

§ 2.1. Dotacja, wymieniona w § 1 ust. 8 będzie przekazywana Przyjmującemu na konto bankowe Urzędu 

Miasta Siedlce Wydział Finansowy 29 1050 1953 1000 0023 4839 3220 w terminie do 20 dnia następnego 

miesiąca po upływie kwartału za każdy kwartał w okresie obowiązywania porozumienia.  

2. Przekazana dotacja nie może być wykorzystana na inne cele niż określone w § 1 ust. 3.  

3. Kwartalne zapotrzebowanie na dotację należną Przyjmującemu z tytułu realizacji zadań objętych poro-

zumieniem stanowi jednocześnie sprawozdanie z rozliczenia otrzymanej od Powierzającego dotacji.  

§ 3.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.  

2. Porozumienie może zostać rozwiązane za 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym przez jed-

ną ze Stron w formie pisemnej.  

3. Okres wypowiedzenia może zostać skrócony, jeśli obie Strony tak postanowią.  

§ 4. Sprawy sporne związane z realizacją porozumienia rozstrzygał będzie sąd właściwy ze względu na sie-

dzibę Przyjmującego.  

§ 5. Zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Publikuje 

Powierzający.  

 

 Starosta: 

mgr inż. Czesław Giziński 

Wicestarosta: 

mgr inż. Mariusz Kucewicz 

Prezydent Miasta: 
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