
UCHWAŁA NR 105/XVII/08
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Otwock w sprawie
przekazania przez Gminę Otwock Powiatowi Otwockiemu uprawnień do założenia i prowadzenia
Przedszkola Specjalnego.

UCHWAŁA NR 105/XVII/08

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Otwock w sprawie
przekazania przez Gminę Otwock Powiatowi Otwockiemu uprawnień do założenia i prowadzenia

Przedszkola Specjalnego.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.
U.  z  2001 r.  Nr 142,  poz.  1592 z  późn.  zm.),  art.  8 ust.  2a  i  3  ustawy z  dnia  8 marca  1990 r.  o
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Upoważnia  się  Zarząd Powiatu do  zawarcia  porozumienia  w sprawie  przekazania  przez  Gminę  Otwock
Powiatowi  Otwockiemu  uprawnień  do  założenia  i  prowadzenia  Przedszkola  Specjalnego,  w  brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Powiat  w  Otwocku  posiada  odpowiednią  bazę  lokalową,  umożliwiającą  założenie  i  prowadzenie
przedszkola specjalnego. Założenie tej placówki jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców dzieci w
wieku  przedszkolnym  cierpiących  na  różnego  rodzaju  dysfunkcje  rozwojowe,  uniemożliwiające  tym
dzieciom korzystanie z przedszkoli ogólnie dostępnych.


