
UCHWAŁA NR VI/41/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie zawarcia przez Powiat Kłodzki z Gminą Miejską Nowa Ruda porozumienia dotyczącego 
założenia i prowadzenia przez Powiat Kłodzki przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych 

w Nowej Rudzie 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U.                  
z 2020 r. poz. 920), art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 910 z późn. zm.)  Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Gminą Miejską Nowa 
Ruda w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kłodzki przedszkola specjalnego w Zespole Szkół 
Specjalnych w Nowej Rudzie. 

§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kłodzkiego do podpisania porozumienia z Burmistrzem Miasta 
Nowa Ruda w sprawie szczegółowych warunków 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 Kłodzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr VI/41/2021 

Rady Powiatu Kłodzkiego 

z dnia 31 maja 2021 r. 

Porozumienie Nr .................... 
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na  założenie i prowadzenie przez Powiat Kłodzki przedszkola 

specjalnego 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Kłodzkim z siedzibą w Kłodzku, ul. Stefana Okrzei 2, reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu Kłodzkiego, w imieniu którego działają: 

Maciej Awiżeń– Starosta Kłodzki, 

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk-Wicestarosta, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Henryki Popiel, 

zwanym dalej „Powiatem” 

a Gminą Miejską Nowa Ruda z siedzibą w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, reprezentowaną   przez 

przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda -Tomasza Kilińskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jana Szeląga 

zwaną w dalszej części porozumienia „Gminą” 

Działając na podstawie art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 910 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 265/XXXIV/21  Rady  Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia. 
28 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Miejską Nowa Ruda do realizacji Powiatowi 
Kłodzkiemu zadania własnego z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznego 
przedszkola specjalnego oraz uchwały  nr V/30/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. 
w sprawie przejęcia od Gminy miejskiej Nowa Ruda zadania publicznego z zakresu oświaty, strony 
porozumienia ustalają, co następuje: 

§ 1. 1 Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, do której zadań własnych należy prowadzenie 
przedszkola specjalnego, wyraża zgodę na założenie i prowadzenie przez Powiat Kłodzki od  dnia 1 września 
2021 r. publicznego przedszkola specjalnego, zwanego dalej „przedszkolem” z siedzibą w Nowej Rudzie  przy 
ul. Mikołaja  Kopernika 8. 

2. Powiat Kłodzki włączy przedszkole w strukturę Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. 

3. Powiat Kłodzki będzie pełnił w odniesieniu do przedszkola wszystkie zadania organu prowadzącego 
wynikające z obowiązujących aktów prawa oświatowego. 

§ 2. 1 Przedszkole finansowane będzie przez Powiat Kłodzki z części oświatowej subwencji ogólnej  oraz 
innych dochodów Powiatu. 

2. Gmina nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych  z tytułu przekazanego zadania, o których mowa 
w § 1 ust. 1. 

§ 3. Niniejsze porozumienie nie zwalnia Gminy Miejskiej Nowa Ruda z obowiązku o którym mowa 
w art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 
tj. zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim  oraz dzieciom objętym 
wychowaniem przedszkolnym  na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 
do przedszkola specjalnego 

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Każda ze stron porozumienia może od niego odstąpić z 6 – miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem 
na koniec roku szkolnego. 

§ 5. 1  Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

2. Czynności związane z dokonaniem ogłoszenia podejmuje Powiat Kłodzki. 

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
stron.
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Uzasadnienie

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na
utworzenie od 1 września 2021 r. Przedszkola Specjalnego dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami
w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie.

Art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
określa, że prowadzenie i zakładanie przedszkoli jest zadaniem własnym gmin. W związku z powyższym
sporządzony został projekt uchwały wyrażający wolę przejęcia od Gminy Miejskiej Nowa Ruda,
wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.),
zadania publicznego z zakresu założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych
w Nowej Rudzie.

Uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego nr V/30/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r. wyrażono wolę przejęcia od
Gminy Miejskiej Nowa Ruda zadania własnego polegającego na założeniu i prowadzeniu przedszkola
specjalnego w Zespole Szkół Specjalanych w Nowej Rudzie.

Uchwałą nr 265/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia. 28 kwietnia 2021 r. w sprawie
powierzenia przez Gminę Miejską Nowa Ruda do realizacji Powiatowi Kłodzkiemu zadania własnego
z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznego przedszkola specjalnego wyrażono
wolę przekazania zadania i zawarcia porozumienia.

Zgodnie z treścią art. 8 ust 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910
z późn. zm.) 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.

Treść porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kłodzki przedszkola specjalnego
w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie została uzgodniona przez oba samorządy.

 

Przewodniczący Rady
Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz 
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