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Aneks nr 1/2009 

z dnia 9.11.2009 r. 

do Porozumienia zawartego w dniu 23.02.2009 r. pomiędzy miastem Katowice reprezentowanym 
przez Prezydenta Miasta Katowice działającego na podstawie uchwały nr XX/341/04 Rady Miejskiej 
Katowic z dnia 9.02.2004 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi 
powiatami dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 
Na podstawie § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46) w związku z art. 46 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U.z 2008 r. Nr 88, poz. 539) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 
marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2009 r. 
Nr. 52, poz. 422) i art. 26 Ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. z 2009 r. Nr 10 poz. 58) 

 
ustala się, co następuje: 

§ 1 
§ 2 ust. 1 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.1.  Na realizację zadań określonych w § 1 Powiat Tarnogórski zobowiązuje się 
przekazać Miastu Katowice dotację celową w wysokości: 

- iloczynu stawki  66,72 zł za jedną godzinę diagnozy psychologicznej jednego   dziecka i liczby 
godzin wykonanych diagnoz, 

-  iloczynu stawki  71,41 zł za jedną godzinę diagnozy pedagogicznej jednego dziecka i liczby 
godzin wykonanych diagnoz, 

-  iloczynu stawki  65,89 zł za jedną godzinę diagnozy logopedycznej jednego dziecka i liczby 
godzin wykonanych diagnoz, 

-  iloczynu stawki  137,92 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania 
indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, 

-  iloczynu stawki  121,05 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania 
indywidualnego dla dzieci i młodzieży niewidzącej i słabo widzącej, 

-  iloczynu stawki  150,18 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania 
indywidualnego dla dzieci i młodzieży autystycznej, 

-  iloczynu stawki  64,15 zł za udział w terapii indywidualnej, 
-  iloczynu stawki  8,40 zł za udział w terapii grupowej, 
-  iloczynu stawki  62,96 zł za warsztaty i konsultacje dla nauczycieli i rodziców, 
-  iloczynu stawki  64,15 zł za opinię dziecka.” 
 

§ 2 
Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie. 
 

§ 3. 
Aneks sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach.  
 

§ 4. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji na usługi świadczone od 
dnia 1 stycznia 2009 r.  
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