
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 22 lipca 2009 r. 

 

w sprawie udzielania porad i diagnozowania dzieci z autyzmem. 

 

pomiędzy powiatem chełmińskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Chełmnie reprezentowany przez  

1) Zdzisława Gamańskiego – starostę chełmińskiego  

2) Wojciecha Bińczyk - wicestarostę chełmińskiego,  

zwanym dalej Powiatem 

a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu, działającą na podstawie upoważnienia gminy miasta Toruń z dnia 

13 maja 2009 r., reprezentowaną przez: 

1) Monikę Janas – dyrektora 

2) Zofię Wieczorkowską - główną księgową  

zwaną dalej Poradnią 

 

Na podstawie art. 5a ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256,  

poz. 2572 ze zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 28l, poz. 2781, Dz.U. z2005 r. Nr 17, poz. l4l, 

Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr13l, poz. l091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2l04, Dz.U. z 2006 r. Nr 144,  

poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr l5, poz. 791,  

Nr 120, poz. 8l8, Nr 180, poz. 1280, Nr l8l, poz. 1292, Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz. 4l6, Nr 145, poz. 9l7, Nr 2l6,  

poz. l370, Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), oraz § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr 173, poz.1072) oraz w związku z art. 8 ust. 2a i ust. 4 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200l r. Nr l42, poz. 159l ze zm.: Dz.U z 2002 r. Nr 23,  

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 2l4, poz. 1806, Nr l53, poz. 1271, Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz. 7l7,  

Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. l44l, Nr 175, 

poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr l8l, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  

Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) wyżej wymienione strony porozumienia 

ustalają, co następuje: 

 

§ 1.1. Poradnia oświadcza, że zgodnie ze wskazaniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora oświaty działa w niej 

Zespół ds. orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci 

niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem. 

2. Poradnia zobowiązuje się do udzielania porad i przeprowadzania badań dzieci z autyzmem z terenu Powiatu 

chełmińskiego (miasto Chełmno gminy: Chełmno, Stolno, Lisewo, Papowo Biskupie, Kijewo Królewskie Unisław)  

w zakresie zadań Poradni w okresie od 1 września 2009 r. do odwołania. 

 

§ 2.1. Za realizację przedmiotu umowy Poradni przysługuje wynagrodzenie oparte na założeniu, że koszt jednej 

godziny świadczenia usług psychologiczno-pedagogicznych na rzecz dziecka i rodziny tj. udzielania porad lub 

diagnozowania jednego dziecka wynosi 35,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć złotych brutto). 

2. Kwota należności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie przekazywana przez Powiat  

w formie dotacji na konto BANK MILLENNIUM S.A. 84 1160 2202 0000 0000 6172 1653 w ciągu 14 dni po 

uzyskaniu od Poradni rozliczenia dotacji. 

3. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 2, Poradnia zobowiązuje się przesyłać w okresach miesięcznych do 

15 dnia następującego po miesiącu, w którym , zostało przeprowadzone badanie lub udzielona porada i powinno ono 

zawierać: 

- informację, że koszty obciążające Powiat dotyczą dziecka z autyzmem, 

- dane pozwalające zidentyfikować diagnozowane dziecko (imię, nazwisko, adres), 

- datę przeprowadzenia badania lub udzielenia porady, 

- ogólną sumę należności. 

4. Przyjmuje się zasadę, że na jedno dziecko badane w Poradni przeznacza się maksymalnie 8 godzin. 

5. W przypadku konieczności dokonania badania przez pracowników Poradni w miejscu zamieszkania dziecka 

liczba godzin w ust. 4 może ulec zwiększeniu o czas dojazdu. 

 

§ 3. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy  

o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o systemie oświaty i Kodeksu cywilnego. 

 

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

 

§ 5. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony od 1 września 2009 r. 

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 



§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r. 

 

  Starosta Dyrektor Poradni  

  Zdzisław Gamański  Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Toruniu 

  Wicestarosta Monika Janas 

Wojciech Bińczyk 

  Główny księgowy 

  Skarbnik  Zofia Wieczorkowska 

Janina Siemiątkowska 

 


