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POROZUMIENIE NR 1/2019
ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO
z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Słubickiego
w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących
i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
Zawarte pomiędzy Powiatem Sulęcińskim reprezentowanym przez:
Starostę Powiatu Sulęcińskiego – Tomasza Jaskułę, Wicestarostę Sulęcińskiego – Tomasza Prozorowicza przy
kontrasygnacie Skarbnika – Anny Kulczyńskiej;
zwanym dalej PRZYJMUJĄCYM
a
Powiatem Słubickim reprezentowanym przez:
Leszka Bajona – Starostę Słubickiego, Roberta Włodek – Wicestarostę Słubickiego przy kontrasygnacie
Skarbnika – Grażyny Neumann
zwanym dalej POWIERZAJĄCYM
w sprawie realizacji przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sulęcinie zadania publicznego w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących
oraz dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
Na podstawie 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 995 ze zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1530 ze zm.), art. 250, art. 251 i art. 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), § 14 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r.,
poz. 199), § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U.2017, poz. 1743) strony ustalają, co następuje:
§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na
wydawaniu orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci
z autyzmem, w tym zespołem Aspergera:
1) o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
3) o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży oraz opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz
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dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera z terenu Powierzającego, na zasadach określonych
w niniejszym Porozumieniu.
§ 2. 1. Zadania określone w § 1 będą realizowane przez specjalistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulęcinie, dla której organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński.
2. Przyjmujący zobowiązuje się do :
1) powołania zespołu orzekającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) wydania opinii lub/i orzeczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) wykonania, w zależności od potrzeb, diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz
funkcjonalnej oceny motorycznej w przypadku niemożności przeprowadzenia badań przez Powierzającego.
3. Przyjmujący ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył
wykonanie zadania na rzecz Powierzającego.
§ 3. 1. Powierzający zobowiązuje się do:
1) wydania skierowania wraz z załączonym wnioskiem rodzica (opiekuna prawnego) o wydanie opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub/i orzeczenia, zawierającym odpowiednio:
a) imię i nazwisko dziecka lub ucznia, datę i miejsce jego urodzenia, numer PESEL dziecka, a w przypadku
ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie oddziału w szkole, do której uczeń uczęszcza, a także
nazwę zawodu (w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie),
b) imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia, adres ich zamieszkania oraz adres do korespondencji,
jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
c) określenie celu i przyczyny, dla których jest niezbędne uzyskanie opinii lub orzeczenia,
d) podpis wnioskodawcy.
2. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane
przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz aktualne wyniki obserwacji i badań psychologicznych,
pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich.
3. Jeżeli do wydania opinii lub orzeczenia niezbędna jest informacja o stanie zdrowia dziecka,
wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
4. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego
lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie
o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:
1) okres – nie krótszy jednak niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie
utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
2) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym,
zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów
Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia
w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do
przedszkola lub szkoły,
5. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, wnioskodawca dołącza do wniosku
o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej
realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
§ 4. 1. Powierzający zobowiązuje się do przekazywania Przyjmującemu dotacji na realizację zadania
określonego w § 1 niniejszego Porozumienia w wysokości 270,00 zł (słownie dwieście siedemdziesiąt 00/100)
za każdą wydaną opinię lub orzeczenie. Całkowity koszt wydania opinii lub orzeczenia zawiera koszty
wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz koszty pozapłacowe.
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2. Powierzający zobowiązuje się do pokrycia kosztów za każdą godzinę świadczonej usługi diagnostycznej
określonej w § 2 ust. 2 pkt 3 niniejszego Porozumienia według zasady 1,88% minimalnej stawki wynagrodzenia nauczyciela mianowanego realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zgodnie z art. 42
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 967 ze zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 416 ze zm.).
3. Wysokość stawki za wydanie opinii lub orzeczenia może ulec zmianie, o czym Powiat Sulęciński
powiadomi Powiat Słubicki.
4. W przypadku braku obustronnej akceptacji cennika usług niniejsze Porozumienie może ulec rozwiązaniu
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. Powierzający zobowiązuje się do przekazywania dotacji na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym
w Ośnie Lubuskim Oddział w Sulęcinie nr 25: 8369 0008 7109 1822 2000 0020:
- w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej wystawionej do 15 lipca,
- nie później niż do końca roku za notę wystawioną do 10 grudnia.
6. Od kwoty przekazanej po terminie określonym w ust. 5 nalicza się odsetki jak dla zaległości
podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w ust. 5. Za datę zwrotu
uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego.
7. Noty obciążeniowe będą wystawiane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sulęcinie,
w terminach: do 15 lipca i do 10 grudnia.
§ 5. 1. Dotacja celowa, o której mowa w § 4 ust. 1, nie może zostać wykorzystana na inny cel niż wskazany
w niniejszym Porozumieniu.
2. Roczne sprawozdanie z finansowego rozliczenia dotacji Przyjmujący przekaże Powierzającemu do dnia
20 stycznia następnego roku. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 1 niniejszego porozumienia.
3. Wydatkowanie przyznanych środków oraz zwrot środków niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości odbywa się zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.).
§ 6. Porozumienie zawarte zostało na czas określony, od 5 marca 2019r. do 31 grudnia 2020r.
§ 7. Zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 9. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 10. Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z niniejszego Porozumienia
nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.
§ 11. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Starosta Sulęciński
Tomasz Jaskuła
Wicestarosta Sulęciński
Tomasz Prozorowicz
Skarbnik Powiatu
Anna Kulczyńska
Starosta Słubicki
Leszek Bajon
Wicestarosta Słubicki
Roberta Włodek
Skarbnik
Grażyna Neumann
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Załącznik
do porozumienia Nr 1/2019
z dnia 5 marca 2019r.
ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ W OKRESIE .....................R.
Z tytułu wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem oraz wykonania badań diagnozy psychologicznej, pedagogicznej,
logopedycznej oraz funkcjonalnej oceny motorycznej dzieci z Powiatu Słubickiego
1. Wykaz zrealizowanych zadań, określonych w § 1 Porozumienia:
Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Opis zadań
zrealizowanych na
rzecz dziecka

Koszt zadania
(określony w § 4
Porozumienia)

1.
2.
3.
Razem
2. Rozliczenie dotacji:
Lp.
1.
2.
3.

Dotacja celowa
Dotacja otrzymana
Dotacja wykorzystana
Dotacja niewykorzystana (do zwrotu)

Kwota

...………………………
(Miejscowość, data)
..…………………………………………….
podpis Skarbnika
......................................................................
podpis Starosty Sulęcińskiego

