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zawarte w dniu 24 stycznia 2012 r. w Ko�cierzynie pomi�dzy Powiatem Ko�cierskim, z siedzib�
w Ko�cierzynie przy ul. 3 Maja 9C, reprezentowanym przez : 
Wicestarost� Ko�cierskiego   - Zbigniewa Stencla, 
Członka Zarz�du    - Alojzego Szosk�
przy kontrasygnacie:  
Skarbnika Powiatu Ko�cierskiego  - Jerzego Gackowskiego,  
a 
Gmin� Miejsk� Ko�cierzyna z siedzib� w Ko�cierzynie, przy ul. 3 Maja 9A, reprezentowan�
przez: 
Burmistrza Miasta    - Zdzisława Czuch�,   
przy kontrasygnacie:  
Skarbnika Miasta    - Jarosława Laski,   

Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (j.t. Dz.U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) strony zgodnie postanawiaj� co nast�puje: 

§ 1. 

1. Na podstawie niniejszego porozumienia Powiat Ko�cierski zało�y i b�dzie prowadził 
przedszkole specjalne dla dzieci z upo�ledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  
i znacznym oraz dzieci z autyzmem i z niepełnosprawno�ciami sprz��onymi.

2. Przedszkole specjalne b�dzie utworzone w ramach struktur Specjalnego O�rodka Szkolno- 
Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Ko�cierzynie, który w imieniu Powiatu b�dzie prowadził 
to przedszkole poczynaj�c od dnia 1 wrze�nia 2012 r.  

3. Przedszkole b�dzie funkcjonowało zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Edukacji Narodowej  
 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  
i opieki dla dzieci i młodzie�y niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w o�rodkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, 
poz. 1489). 

4. Powiat Ko�cierski zobowi�zuje si� do zapewnienia w ramach Specjalnego O�rodka Szkolno-
Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Ko�cierzynie mi�dzy innymi: 
1) odpowiednich warunków lokalowych w zakresie  nauki, wychowania i opieki dzieci,  

o których mowa w ust. 1 porozumienia, 
2) kadr� nauczycielsk� i administracyjno-obsługow� niezb�dn� do realizacji zadania, o którym 

mowa w pkt 1 porozumienia. 
5. Działalno�� przedszkola specjalnego b�dzie finansowana ze �rodków pochodz�cych z cz��ci 

o�wiatowej subwencji ogólnej Powiatu Ko�cierskiego. 
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§ 2. 

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokre�lony. Ka�da ze stron mo�e wypowiedzie�
porozumienie bez podania przyczyn do ko�ca grudnia roku poprzedzaj�cego ze skutkiem 
rozwi�zuj�cym na koniec roku szkolnego. 



§ 3. 

Porozumienie wchodzi w �ycie z dniem zawarcia z moc� obowi�zuj�c� od 1 wrze�nia 2012 r.  
i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Pomorskiego. 

  
§ 4. 

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia porozumienia wymagaj� formy pisemnej pod rygorem 
niewa�no�ci. 

§ 5. 

Porozumienie sporz�dzono w pi�ciu jednobrzmi�cych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 
ka�dej ze stron i jednym dla Wojewody Pomorskiego. 
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