
 

 

Porozumienie 

zawarte w Lubomi w dniu 19 września 2016 r. pomiędzy: 

Gminą Lubomia, reprezentowaną przez Czesława Burek – Wójta Gminy, zwaną w treści porozumienia 

„Gminą Lubomia”,  

a 

Miastem Racibórz, reprezentowanym przez Mirosława Lenka – Prezydenta Miasta Racibórz, zwanym 

w treści porozumienia „Miastem Racibórz”. 

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Gminę realizacji zadań w zakresie  wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka  z terenu Gminy Lubomia, określenie szczegółowych zasad uczęszczania 

dziecka – Patryka Tomas na w/w zajęcia oraz zasad wzajemnych rozliczeń z tego tytułu 

§ 2. Miasto oświadcza, że zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w  § 1 będą 

organizowane w Przedszkolu Nr 24 z Oddziałami: Integracyjnymi i Specjalnymi w Raciborzu przy  

ul. Bielskiej 2, zwanym dalej „Przedszkolem”. 

§ 3. 1. Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – Patryka Tomas będzie odbywać  

się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz.1113) 

2. Miasto zapewnia, że zajęcia o których mowa w §3 ust.1 będą prowadzone przez odpowiednich 

specjalistów, zgodnie z zaleceniami określonymi w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Wodzisławiu Śl. Nr 30/15/16/W z 30.12.2015 r. 

3. Zajęcia wczesnego wspomagania będą prowadzone w wymiarze 4 godzin w miesiącu, zgodnie  

z indywidualnym programem wczesnego wspomagania. 

4. Terminy uczestnictwa dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju zostaną ustalone przez 

Dyrektora Przedszkola z rodzicami tegoż dziecka. 

§ 4. 1. Gmina zwróci Miastu wydatki poniesione na realizację zadania określonego w §1 w kwocie 

stanowiącej iloczyn stawki ryczałtowej za godzinę zajęć w wysokości 100,- zł i liczby godzin zajęć  dziecka. 

2. Planowo w 2016 r. odbędzie się 12, zaś do 30 czerwca 2017 r. – 24 godzin zajęć. 

3. Zwrot wydatków będzie dokonywany z dołu, jeden raz w miesiącu, na podstawie noty obciążeniowej 

wystawionej przez Miasto Racibórz, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Gminie. Do noty obciążeniowej 

będzie dołączone potwierdzone przez dyrektora Przedszkola nr 24 zestawienie godzin zajęć, w których 

uczestniczył Patryk Tomas. 

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 października 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku 

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności  ustawa z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
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§ 7. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§ 8. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek 

Gminy. 

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą  od 1 października  2016 r. 

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

ze stron. 

  

  

Prezydent Miasta Racibórz 

 

 

Mirosław Lenk 

Wójt Gminy Lubomia 

 

 

Czesław Burek 
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