
UCHWAŁA NR XXXII/180/2013 

RADY POWIATU w PIŃCZOWIE 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 

w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pińczów dotyczącego 
utworzenia i prowadzenia punktu przedszkolnego specjalnego 

 
 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 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.) Rada 

Powiatu w Pińczowie uchwala co następuje: 

 

 

§1 
 

WyraŜa się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Pińczów w sprawie  

utworzenia i prowadzenia Punktu Przedszkolnego Specjalnego „Pięć sówek”  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie, 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 13, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego. 

 

§3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

 
Zbigniew Kierkowski 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXII/180/2013 

Rady Powiatu w Pińczowie  
z dnia 27 czerwca 2013 roku  

POROZUMIENIE 
z dnia ……………………….. 2013 roku 

zawarte pomiędzy: 
Powiatem Pińczowskim z siedzibą w Pińczowie, ul.Zacisze 5 reprezentowany przez: 

1) Pana Marka Omastę - Wicestarostę Powiatu Pińczowskiego  

2) Pana Marka Długosza – Członka Zarządu Powiatu Pińczowskiego  

a  

Gminą Pińczów  z siedzibą w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10 reprezentowaną przez: 

1) Pana Włodzimierza Baduraka- Burmistrza Miasta  i Gminy Pińczów   

 

Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz.U. z  2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumienia zgodnie postanawiają  

co następuje :  

§1 
Gmina Pińczów wyraŜa zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Powiat Pińczowski z dniem  

1 września 2013r. Punktu Przedszkolnego Specjalnego „Pięć Sówek” z oddziałami dla dzieci  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie, 

ul. Marszałka  J. Piłsudskiego 13, 28–400 Pińczów. 

§2 
Powiat Pińczowski zobowiązuje się do prawidłowego wywiązywania się z zadań organu     

prowadzącego,  określonych w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty. 

§3 
Koszty działalności Punktu Przedszkolnego Specjalnego „Pięć sówek” pokrywane będą  

z budŜetu Powiatu Pińczowskiego. 

§4 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy  

ogólnie obowiązujące. 

§5 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej  

ze stron. 

§6 
Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

§7 
Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. 

§8 
Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

Gmina Pińczowów                                 Powiat Pińczowski 

 

 

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

 
Zbigniew Kierkowski 

 


