UCHWALA Nr

ok^j^i

RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE '

w sprawie: wyrazenia zgody na podpisanie porozumienia pomi^dzy Miastem i Gminci Sztum a Powiatem
Sztumsldm w sprawie zatozenia i prowadzenia Przedszltoia Specjalnego w ramach strul(tur
Specjalnego Osrodka Szkoino - Wycliowawczego w Usnicach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 o systemie oswiaty
(j.t. Dz.U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z pozniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co nast^puje:

§1
Wyraza si? zgod? na zawarcie przez Burmistrza IVIiasta I Gminy Sztum porozumienia pomi^dzy Miastem I Gmin^
Sztum a Powiatem Sztumskim w sprawie zatozenia I prowadzenia przez Powiat Sztumski Przedszkola
Specjalnego w ramach stmktur Specjalnego Osrodka Szkoino - Wychowawczego w Usnicach, z sledzlb^ w:
Usnice 15,82-400 Sztum, dia dziecl z uposledzenlem umystowym w stopniu umlarkowanym i znacznym oraz dia
dzieci z autyzmem i niepetnosprawnosciami sprz^zonymi.

§2
Szczegolowe zasady wspoldzialanla okresli porozumlenie zawarte przez Mlasto i Gmln§ Sztum z Powiatem
Sztumskim.

§3
Wykonanie uchwafy powierza si? Burmlstrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Uzasadnienie:
Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 o systemie oswiaty (jt. Dz.U. z 2004 rol<u Nr
256 poz. 2572 z pozniejszymi zmianami) jednostl^i samorzqdu terytorialnego mog^zal<ladac i prowadzic szkoJy i
placowki, ktorych prowadzenie nie nalezy do ich zadah wtasnych, po zawarciu porozumienia z jednostk^
samorzqdu terytorialnego, dia ktorej prowadzenie danego typu szkofy lub placowki jest zadanlem wiasnym.
Zaktadanie I prowadzenie przedszkoli specjalnych nalezy do zadari wtesnych gmin na podstawie art. 5 ust. 5
ustawy 0 systemie oswiaty. W dniu 13 czenwca 2012 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum wplyn^to pismo
Starosty Sztumskiego z prosb^o podj^cle dziataii zmlerzaj^cych do wyrazenia zgody na zatozenie i prowadzenie
Przedszkola Specjalnego w ramach struktur Specjalnego Osrodka Szkoino - Wychowawczego w Usnicach dia
dzieci z uposledzeniem umystowym w stopniu umlarkowanym 1 znacznym oraz dia dzieci z autyzmem 1
niepetnosprawnosciami sprz^zonyml. Specjalny Osrodek Szkoino - Wychowawczy w Usnicach dysponuje kadrei
pedagogicznci I baz^ lokalow^ niezb^dn^ do utworzenia takiego przedszkola. Na terenie powiatu sztumskiego
nie ma przedszkola specjalnego, a potrzeba jego utworzenia wynika ze zgtoszeti rodzicow dzieci
niepetnosprawnych. Do pisma dote|Czono uchwat? nr XXIII/141/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja
2012 roku w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia z jednostkami samorz^du z terenu Powiatu
Sztumskiego dotycz^cego zatozenia 1 prowadzenia przedszkola specjalnego. Ze wzgl^du na potrzeby dzieci z
w/w niepetnosprawnosciami wlasciwe jest utworzenle dia nich przedszkola, ktore b?dzle prowadzic ksztatcenie
specjalne, wczesne wspomaganle rozwoju oraz rewalldacj?. Porozumlenie to dotyczy zatozenia i prowadzenia
konkretnej placowki: Przedszkola Specjalnego w ramach struktur Specjalnego Osrodka Szkoino

-

Wychowawczego w Usnicach, Usnice 15, 82-400 Sztum. Porozumienie to nie stanowi przekazania przez gmin?
zadania wtasnego na rzecz powiatu, lecz jest poszerzeniem zakresu dziatania powiatu sztumskiego przez
zatozenie 1 prowadzenie konkretnej placowki.

