
 

 

POROZUMIENIE 

POWIATU TATRZAŃSKIEGO I MIASTA NOWY SĄCZ 

z dnia 31 grudnia 2012 roku 

   

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz.U. z. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1488) oraz na 

podstawie wykazu poradni psychologiczno-pedagogicznych, które uzyskały uprawnienia do wydawania 

orzeczeń oraz opinii dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących 

oraz z autyzmem, znak NP.JU.0701/71/10 z dnia 15 lipca 2010 r. sporządzonego przez Małopolskiego Kuratora 

Oświaty w Krakowie, strony postanawiają co następuje:  

§ 1. 1. Powiat Tatrzański powierza Miastu Nowy Sącz prowadzenie zadań publicznych w zakresie 

wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz 

z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Tatrzańskiego,  

a w przypadku dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego zamieszkałych na terenie Powiatu 

Tatrzańskiego.  

2. Zadania wskazane w ust. 1 będą realizowane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym 

Sączu, ul. Broniewskiego 5, dla której organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz.  

§ 2. 1. Miasto Nowy Sącz odpowiada za zgodną z prawem realizacje zadań, o których mowa w § 1.  

2. Powiat Tatrzański ma prawo wglądu w dokumentacje dotyczącą powierzonych zadań, oraz może żądać 

wszelkich informacji i wyjaśnień.  

§ 3. 1. Ustalona kwota dotacji za wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 2013 roku wynosi:  

a) w zakresie wad słuchu i autyzmu 231 zł,  

b) w zakresie wad wzroku 245 zł.  

2. Dotacja przekazywana będzie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, a za okres 

czwartego kwartału do 30 grudnia, po przedłożeniu informacji o ilości osób którym zostało wydane orzeczenie 

lub opinia.  

3. Informacja, o której mowa w ust. 2 przedkładana będzie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 

kwartału, a w czwartym kwartale do 20 grudnia.  

4. Informacja o której mowa w ust. 2 zawiera: imienny wykaz osób, numer i datę wydania orzeczenia lub 

opinii o których mowa w § 1, nazwę szkoły lub placówki oświatowej w której uczeń realizuje obowiązek 

szkolny lub nauki, a w przypadku opinii o wczesnym wspomaganiu także adres zamieszkania dziecka.  
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§ 4. 1. Dotacja będzie przekazywana na rachunek Urzędu Miasta Nowego Sącza: ING Bank Śląski 06 

1540 1115 2013 6000 3072 0001.  

2. W przypadku nie przekazania dotacji w terminie o którym mowa § 3 ust. 3 zostaną naliczone odsetki za 

każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych.  

§ 5. Z realizacji powierzonych zadań Miasto Nowy Sącz w terminie do 30 stycznia 2014 roku, przedstawi 

Powiatowi Tatrzańskiemu rozliczenie roczne zawierające informacje o wysokości środków finansowych wraz 

z specyfikacją ilości wydanych orzeczeń i opinii, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 

porozumienia.  

§ 6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas określony od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 r.  

2. Porozumienie rozwiązane może zostać przez każdą ze stron z końcem roku szkolnego, z zachowaniem 

4 miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

3. Zmiany porozumienia mogą być wprowadzone pod rygorem nieważności w formie pisemnych aneksów 

podpisanych przez strony porozumienia.  

§ 7. 1. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.  

2. Ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla Miasta Nowy Sącz.  

3. Porozumienie zostaje podpisane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa dla każdej ze 

stron.  

4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

  

Zastępca Prezydenta  

Bożena Jawor 

Starosta Tatrzański  

mgr inż. Andrzej Gąsienica - Makowski 
 

Wicestarosta Tatrzański  

mgr inż. Andrzej Skupień 
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Załącznik 

do Porozumienia 

Powiatu Tatrzańskiego i Miasta Nowy Sącz 

z dnia 31 grudnia 2012 roku 

 

Rozliczenie roczne zawierające informacje o wysokości środków finansowych wraz ze specyfikacją ilości 

wydanych orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących 

i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu 

Tatrzańskiego, a w przypadku dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego zamieszkałych na terenie 

Powiatu Tatrzańskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu, ul. Broniewskiego 5  

w 2013 roku.  

 

 
ILOŚĆ 

KWOTA 

JEDNOSTKOWA 
RAZEM 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie wad słuchu i autyzmu   231,00 zł   

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie wad wzroku   245,00 zł   

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie wad słuchu 

i autyzmu  

 231,00 zł   

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie wad 

wzroku  

 245,00 zł   

RAZEM     

 

Zastępca Prezydenta  

Bożena Jawor 

Starosta Tatrzański  

mgr inż. Andrzej Gąsienica - Makowski 
 

Wicestarosta Tatrzański  

mgr inż. Andrzej Skupień 
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