
POROZUMIENIE 
 
Zawarte w dniu ............................................... 2008 r. w Otwocku pomiędzy: 
Gminą Otwock z siedzibą w Otwocku ul. Armii Krajowej 5, reprezentowaną przez  

1. Pana Zbigniewa Szczepaniaka – Prezydenta Miasta Otwocka,  
zwaną dalej „Gminą” a  
Powiatem Otwockim z siedzibą w Otwocku ul. Górna 13, reprezentowanym przez:  

1. Pana Krzysztofa Boczarskiego – Starostę Powiatu Otwockiego, 
2. Pana Mirosława Pszonkę – Wicestarostę Powiatu Otwockiego, 

 zwanym dalej „Powiatem”. 
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest przekazanie przez Gminę Otwock Powiatowi 
Otwockiemu uprawnień do załoŜenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego tj. przekazanie 
Powiatowi Otwockiemu uprawnień organu załoŜycielskiego i organu prowadzącego 
przedszkole w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

 
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 marca1990 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 jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256 
poz. 2572 z późn. zm.) strony zgodnie postanawiają, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Mocą niniejszego porozumienia Gmina, działając w oparciu o art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 5    
i 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.) przekazuje Powiatowi uprawnienia do załoŜenia a następnie do 
prowadzenia przedszkola specjalnego, tym samym Gmina oświadcza, Ŝe przekazuje 
Powiatowi obowiązki i zadania organu załoŜycielskiego i organu prowadzącego wynikające      
z przepisów wyŜej powołanej ustawy o systemie oświaty. 
 

§ 2. 
 
W celu realizacji przyjętych zadań (organu załoŜycielskiego i organu prowadzącego) Powiat 
zobowiązuje się do: 

1) ZałoŜenia przedszkola specjalnego, wyznaczając siedzibę przedszkola w stanowiącym 
własność Powiatu, budynku połoŜonym w Otwocku przy ul. Majowej 17/19. 

2) Zapewnienia nowopowstałej placówce w stanowiącym własność Powiatu budynku, 
powierzchni uŜytkowej niezbędnej do prowadzenia zajęć w godzinach dydaktycznych, 
wynikających z arkusza organizacyjnego. 

3) Zapewnienia warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i opieki. 

4) Wykonywania remontów obiektu, w którym przedszkole będzie miało siedzibę oraz 
zadań inwestycyjnych w tym zakresie. 

5) Zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola. 



6) WyposaŜenia przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnienia 
realizacji programów nauczania i wychowawczych oraz wykonywania innych zadań 
statutowych. 

 
§ 3. 

 
1. Zadania określone w § 2 Powiat  finansuje z przekazywanej przez MEN subwencji 

oświatowej i z innych dochodów Powiatu 
2. Tym samym Gmina w Ŝaden sposób nie partycypuje w utrzymaniu przedszkola,          

o którym mowa w § 1. 
 

§ 4. 
 

1. Porozumienie zostanie zawarte na czas nieokreślony 
2. W przypadku podjęcia przez Powiat decyzji o likwidacji przedszkola, czynności 

określone w art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, naleŜą do 
obowiązku Powiatu, który teŜ ponosi skutki finansowe likwidacji. 

 
§ 5. 

 
Porozumienie wchodzi w Ŝycie w ciągu 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 6. 
 
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kaŜdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................                 ...........................................       ......................................... 
    (przedstawiciel Gminy)                             (przedstawiciel Powiatu)                   (przedstawiciel Powiatu) 
 


