
Uchwała Nr XLI/280/2017
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 21 grudnia 2017r.

w sprawie wyrażenia woli założenia i prowadzenia przez Powiat Kolski przedszkola

Specjalnego oraz zawarcia Porozumienia z Gminą Miejską Kolo w sprawie

założenia i prowadzenia przez Powiat Kolski Przedszkola Specjalnego w Kole dla

dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w ramach struktur

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Mikołaja w Zespole

Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600

Koło.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

(j.t.:Dz.U. z 2017r., poz. 1868) oraz art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

(Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę założenia Przedszkola Specjalnego dla dzieci

z nlepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem dla dzieci z niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami

sprzężonymi z autyzmem w ramach struktur Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. św. Mikołaja w Zespole Opiekuńczo Edukacyjno

Wychowawczym w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło.

§2

Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia pomiędzy Powiatem Kolskim

a Gminą Miejską w Kole w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kolski

Przedszkola Specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem

dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub

znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w ramach struktur

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Mikołaja w Zespole

Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600

Koło.



§3

1.Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolskiego do podpisania Porozumienia

z Burmistrzem Gminy Miejskiej Koło określającego szczegółowe warunki założenia

i funkcjonowania placówki, o której mowa w § 1.

2. Projekt Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

wicep~z(ViPOliczą:y Rad}

ZdZlSt//j'(,D6rna ńs ki

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do

Uchwała Nr XLI/280/2017

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 21 grudnia 2017r.

w sprawie wyrażenia woli założenia i prowadzenia przez Powiat Kolski przedszkola

Specjalnego oraz zawarcia Porozumienia z Gminą Miejską Koło w sprawie

założenia i prowadzenia przez Powiat Kolski Przedszkola Specjalnego w Kole dla

dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w ramach struktur

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Mikołaja w Zespole

Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600

Koło.

Zgodnie z art. 8 ust. 15 ustawy 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli,

w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych

i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa wart. 32

ust. 2, szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi

lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych

oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach

dla nieletnich, należy do zadań własnych gminy.

Na podstawie art. 8 ust. 17 wyżej wymienionej ustawy jednostki samorządu

terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i 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.

Działalność przedszkola specjalnego objęta jest subwencją oświatową

przekazywaną bezpośrednio do samorządu, który je prowadzi. Wysokość subwencji

uzależniona jest od liczby dzieci i stopnia niepełnosprawności.

Na terenie Powiatu Kolskiego publiczne przedszkola nie posiadają w swojej

ofercie oddziałów specjalnych. Utworzenie przedszkola specjalnego będzie

uzupełnieniem oferty edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Kole oraz stworzy warunki do ciągłości procesu edukacyjno - terapeutyczno -

wychowawczego dzieci niepełnosprawnych.



1

•

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole dysponuje wykwalifikowaną

kadrą pedagogiczną, psychologiczną, rehabilitacyjną oraz logopedyczną,

specjalistycznymi pomocami dydaktycznymi niezbędnymi do realizacji zadań

przedszkola specjalnego.

W dniu 8 listopada 2017 roku Zarząd Powiatu Kolskiego podjął decyzję

o wszczęciu procedury zmierzającej do założenia i prowadzenia przez Powiat Kolski

przedszkola specjalnego, a zatem podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za

zasadne.
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