
 

 

POROZUMIENIE NR 1 

ZARZĄDU POWIATU W JAŚLE 

z dnia 19 maja 2016 r. 

zawarte w dniu 19 maja 2016 r. pomiędzy: 

Powiatem Jasielskim z siedzibą w Jaśle, ul. Rynek 18 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu, 

którego działają: Starosta Jasielski – Mariusz Sepioł Wicestarosta Jasielski – Tadeusz Górczyk zwanym dalej 

„Powiatem” a Miastem Jasłem z siedzibą w Jaśle, ul. Rynek 12 reprezentowanym przez Burmistrza Miasta 

Jasła – Ryszarda Pabiana, zwanym dalej „Miastem Jasłem” 

Na podstawie art. 5 ust. 5b w związku ust. 2 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XXII/211/2016 z dnia  

9 marca 2016 r. w sprawie zawarcia przez Miasto Jasło porozumienia z Powiatem Jasielskim dotyczącego 

założenia i prowadzenia przez Powiat Jasielski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Jaśle oraz uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr XXIV/168/2016 z dnia 17 maja 2016 r.  

w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Jasielski z Miastem Jasłem dotyczącego założenia  

i prowadzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle 

strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

§ 1. Mocą niniejszego porozumienia Miasto Jasło wyraża zgodę na założenie i prowadzenie przez Powiat 

Przedszkola Specjalnego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle. 

§ 2. W celu realizacji przyjętego zadania, o którym mowa w § 1 Powiat zobowiązuje się do: 

1. Założenia przedszkola specjalnego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Jaśle, zwanego dalej przedszkolem. 

2. Zapewnienia nowo powstałemu przedszkolu w budynku stanowiącym własność Powiatu, powierzchni 

użytkowej niezbędnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych wynikających z jego statutu. 

3. Zapewnienia właściwych warunków do funkcjonowania przedszkola, w tym do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych wynikających ze statutu przedszkola. 

4. Zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola. 

5. Wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programu nauczania  

i wychowania oraz wykonywania innych zadań statutowych przedszkola. 

6. Bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w czasie wynoszącym 5 godzin dziennie  

w dniach funkcjonowania przedszkola. 

7. Przyjmowania do przedszkola zamieszkałych na terenie Miasta Jasła i Powiatu dzieci: 

a) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w którym wskazano przedszkole specjalne 

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

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat i posiada odroczony obowiązek szkolny, 

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

wychowania i opieki lub przygotowania przedszkolnego 

w przedszkolu. 

§ 3. Zadanie określone w § 2 Powiat finansować będzie z przekazywanej przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej subwencji oświatowej oraz innych dochodów Powiatu. 

§ 4. W przypadku podjęcia przez Powiat decyzji o likwidacji przedszkola, czynności określone  

w art. 59 ustawy o systemie oświaty należą do obowiązków Powiatu. 

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

2. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem jego 

nieważności. 

3. Każda ze stron porozumienia może je wypowiedzieć z zachowaniem 6-miesięcznego wypowiedzenia, ze 

skutkiem na koniec roku szkolnego. 

§ 6. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

2. Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie porozumienia należy do obowiązków Powiatu Jasielskiego. 

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

stron. 

  

 

Burmistrz Miasta Jasła 

 

 

Ryszard Pabian 

Starosta Jasielski 

 

 

Mariusz Sepioł 

 

Wicestarosta Jasielski 

 

 

Tadeusz Górczyk 
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