UCHWAŁA NR XXIII/141/2012
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorządu z
terenu Powiatu Sztumskiego dotyczącego założenia i prowadzenia przedszkola
specjalnego
Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5b ustawy z
dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu Sztumskiego porozumienia
z jednostkami samorządu z terenu powiatu sztumskiego w sprawie założenia
i prowadzenia Przedszkola Specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym
w
stopniu
umiarkowanym
i
znacznym
oraz
dla
dzieci
z
autyzmem
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Uśnicach.
§ 2.
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Do organu prowadzącego wpłynął wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Uśnicach o utworzenie przedszkola specjalnego. Zgodnie z art.5 ust.5b
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 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.
Baza lokalowa i specjalistyczna kadra Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Uśnicach pozwala na założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego
dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci
z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ze względu na potrzeby dzieci z w/w
niepełnosprawnościami właściwym jest utworzenie dla nich przedszkola, które będzie
prowadzić kształcenie specjalne.
Ponadto rozległy teren o dużych walorach krajobrazowych został zagospodarowany
dla potrzeb wychowanków, co stwarza bardzo dobre warunki dla realizacji zadań statutowych
Przedszkola.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

