UCHWAŁA NR V/49/2019
RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pełczyce dotyczącego założenia
i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie
Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j.), art. 8
ust. 2 pkt 1, ust. 15 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Rada Powiatu Choszczeńskiego uchwala, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem
Choszczeńskim a Gminą Pełczyce w przedmiocie założenia i prowadzenia przez
Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie.
§ 2.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Choszczeńskiego do podpisania
porozumienia z Burmistrzem Pełczyc określającego szczegółowe warunki
założenia i funkcjonowania placówki, o której mowa w § 1.
2. Porozumienie o którym mowa w § 2 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Choszczeńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Eugeniusz Nykiel

Załącznik
do Uchwały Nr V/49/2019
Rady Powiatu Choszczeńskiego
z dnia 12 kwietnia 2019 r.

POROZUMIENIE
zawarte w dniu .................... pomiędzy:
Powiatem Choszczeńskim z siedzibą w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Choszczeńskiego, w imieniu, którego
działają:
Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński,
Paweł Szuber – Wicestarosta Choszczeński,
przy kontrasygnacie
Skarbnika Powiatu Choszczeńskiego - Elżbiety Rybki - Markiewicz
zwanym dalej "Powiatem"
a
Gminą Pełczyce z siedzibą w Pełczycach, ul. Rynek Bursztynowy 2,
reprezentowaną przez
Mirosława Kluka - Burmistrza Gminy,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Kingi Zawłockiej
zwaną dalej "Gminą".
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wyrażenie przez Gminę Pełczyce
zgody na założenie i prowadzenie przez Powiat Choszczeński z dniem 1 września
2019 r. Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.),
art. 8 ust. 2 pkt 1, ust. 15 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), Uchwały nr Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia .................... w sprawie ………………………………………oraz Uchwały
Nr….. Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia .................... w sprawie zawarcia
porozumienia z Gminą Pełczyce dotyczącego założenia i prowadzenia przez
Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie, strony zgodnie
postanawiają, co następuje:
§ 1.1. Mocą niniejszego porozumienia Gmina Pełczyce, jako jednostka samorządu
terytorialnego do której zadań własnych w zakresie oświaty należy zakładanie i
zgodę
na
założenie
prowadzenie
przedszkoli
specjalnych,
wyraża
i prowadzenie przez Powiat Choszczeński od dnia 1 września 2019 r. Przedszkola
Specjalnego z siedzibą w Suliszewie przy ul. Zwycięstwa 28, zwanego dalej
„przedszkolem”.
2. Powiat Choszczeński włączy Przedszkole Specjalne w strukturę Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Suliszewie.

3. Powiat Choszczeński będzie pełnił w odniesieniu do przedszkola wszystkie
zadania organu prowadzącego wynikające z obowiązujących aktów prawa
oświatowego.
§ 2. 1. Przedszkole finansowane będzie przez Powiat Choszczeński z części
oświatowej subwencji ogólnej oraz innych dochodów Powiatu.
2. Gmina nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych z tytułu przekazanego
zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.
3. Gmina może przekazać Powiatowi w formie dotacji celowej, część oświatową
subwencji ogólnej przysługującą na każdego wychowanka przedszkola obliczoną
zgodnie z zasadami podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego, w pełnej wysokości za okres od 1 września 2019 r. do
31 grudnia 2019 r.
§ 3.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej
pod rygorem jego nieważności.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem
12 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego.
§ 4.1. Porozumienie wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Czynności związane z dokonaniem ogłoszenia podejmie Powiat
Choszczeński.
§ 5. Porozumienie zostało sporządzone
egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

W imieniu Powiatu:

Starosta ..............................
Wicestarosta ………………..

w

czterech

jednobrzmiących

W imieniu Gminy:

Burmistrz ..............................

