Uchwała

Nr XXXIII/384/2017

Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie
założenia

wyrażenia

zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem

Opoczyńskim dotyczącego

i prowadzenia przez Powiat Opoczyński Przedszkola Specjalnego w Opocznie

Na podstawie art. 1O ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, ze zm. poz. 1579, poz. 1948, zm. z 2017 r. poz. 730,
poz. 935) w
o systemie

związku

oświaty

z art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7

1991r.

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1943, poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169

oraz z 2017r. poz. 60, poz. 949) uchwala się co
§ 1.

września

Wyraża się zgodę

następuje:

na zawarcie porozumienia

Opoczyńskim dotyczącego założenia

pomiędzy Gminą

i prowadzenia przez Powiat

Specjalnego w Opocznie w strukturze Specjalnego

Ośrodka

Opoczno a Powiatem

Opoczyński

Przedszkola

Szkolno - Wychowawczego

„Centrum Edukacji i Rozwoju„ w Opocznie.
§ 2.

Upoważnia się

Burmistrza Opoczna do podpisania porozumienia z

Opoczyńskiego określającego szczegółowe

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
Uchwała

wchodzi w

życie

Powiatu

warunki założenia i funkcjonowania Przedszkola

Specjalnego w Opocznie.

§ 4.

Zarządem

z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.), zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym
z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych należy do zadań własnych gminy.
Na podstawie art. 5 ust. Sb tej samej ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać
i prowadzić szkoły, placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych,
po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie
danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. Przepis art. 1O ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) stanowi,
że wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między
jednostkami samorządu terytorialnego.

