Projekt
z dnia 22 lipca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 22 lipca 2021 r.
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim dotyczącego
założenia i prowadzenia przez Powiat Golubsko-Dobrzyński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół nr
3 w Golubiu-Dobrzyniu
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713
i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 8 ust. 2 pkt 1, ust. 15 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń a Powiatem
Golubsko-Dobrzyńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Golubsko-Dobrzyński Przedszkola
Specjalnego w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.
§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia do podpisania porozumienia określającego
szczegółowe warunki założenia i funkcjonowania placówki, o której mowa w § 1.
2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia
mgr Łukasz Pietrzak
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 22 lipca 2021 r.
POROZUMIENIE
z dnia ..................................
w sprawie wyrażenia przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń zgody na założenie
i prowadzenie przez Powiat Golubsko-Dobrzyński Przedszkola Specjalnego
w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
zawarte pomiędzy:
Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400
Golub-Dobrzyń, NIP: 5030054368, REGON: 871118550, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w osobach:
1. Franciszka Gutowskiego – Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego,
2. Danuty Maleckiej – Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zbigniewa Szyjkowskiego,
zwanym dalej „Powiatem”,
a
Gminą Miasto Golub-Dobrzyń z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400
Golub-Dobrzyń, NIP: 5030054345, REGON: 871118566, reprezentowaną przez
Mariusza Piątkowskiego – Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasto Golub-Dobrzyń – Jacka Dowgiałło,
zwaną dalej „Gminą”,
a łącznie zwanych „stronami”.
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wyrażenie przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń zgody na
założenie z dniem 1 września 2021 r. i prowadzenie przez Powiat Golubsko-Dobrzyński Przedszkola
Specjalnego w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 8 ust. 2 pkt 1, ust. 15 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), uchwały nr ....................................... Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia z dnia ......................... r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem
Golubsko-Dobrzyńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Golubsko-Dobrzyński Przedszkola
Specjalnego w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz uchwały nr ...........................Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia ........................... r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto GolubDobrzyń dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Golubsko-Dobrzyński Przedszkola Specjalnego
w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, strony zgodnie postanawiają, co następuje:
§ 1. 1. Mocą niniejszego porozumienia Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego do której zadań
własnych w zakresie oświaty należy zakładanie i prowadzenie przedszkoli specjalnych, wyraża zgodę na
założenie z dniem 1 września 2021 r. i prowadzenie przez Powiat Przedszkola Specjalnego z siedzibą
w Golubiu-Dobrzyniu, przy ul. Konopnickiej 15.
2. Powiat włączy Przedszkole Specjalne w strukturę Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.
3. Powiat będzie pełnił w odniesieniu do przedszkola wszystkie zadania organu prowadzącego wynikające
z obowiązujących aktów prawa oświatowego.
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§ 2. 1. Przedszkole finansowane będzie przez Powiat z części oświatowej subwencji ogólnej oraz innych
dochodów Powiatu.
2. 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 2021 r.
do 31 grudnia 2021 r.
3. Gmina może - z własnej inicjatywy - udzielać pomocy finansowej Powiatowi na zadania określone w §
1, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 305).
§ 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 Kujawsko-Pomorskiego.
2. Czynności związane z dokonaniem ogłoszenia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, podejmie Powiat.
§ 5. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713
i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze
współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1082),
szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona
przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na mocy art. 8 ust. 15 ww. ustawy zakładanie i prowadzenie
publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych
i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół
podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół
podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.
Na podstawie art. 8 ust. 17 ww. ustawy, jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić
szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia
z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest
zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego pismem znak ORS.0022.92.13.2021.AM z dnia 15 lipca
2021 r. wystąpił do władz Gminy Miasto Golub-Dobrzyń z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie
założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego.(Treść pisma w załączeniu).
W uzasadnieniu pisma Powiat Golubsko-Dobrzyński wskazał, iż utworzenie przedszkola specjalnego
będzie odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony rodziców, wychowujących niepełnosprawne
dzieci w wieku przedszkolnym, które wymagają stosowania specjalnych metod wychowania, nauki i opieki.
Jak podkreśliły władze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu,
w ramach struktury którego planuje się włączyć Przedszkole Specjalne, dysponuje kadrą pedagogiczną
z odpowiednimi kwalifikacjami oraz bazą lokalową umożliwiającą założenie i prowadzenie przedszkola
specjalnego. Przedszkole specjalne będzie uzupełnieniem oferty edukacyjnej oraz stwarzało będzie warunki
ciągłości procesu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera czy niepełnosprawnością ruchową.
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