
       Projekt 

Uchwała Nr IX/67/11  

Rady Powiatu Opolskiego  

z dnia 28 lipca 2011 r. 

 
w sprawie przyjęcia zadania własnego Gminy Chrząstowice polegającego na  

prowadzeniu przez Powiat Opolski Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole 

Podstawowej Specjalnej w Suchym Borze 

 

 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art.5 ust. 5b Ustawy z dnia 

 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) 

Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

 

Wyraża się wolę przyjęcia od Gminy Chrząstowice z dniem 1 września 2011 r. zadania  

w zakresie prowadzenia Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole Podstawowej 

Specjalnej dla dzieci przebywających w Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci  

i Młodzieży „ORDIM” w Suchym Borze. 

 

§ 2 

 

Przyjęcie zadania nastąpi na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą 

Chrząstowice a Powiatem Opolskim. 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

ZADANIA WŁASNEGO GMINY CHRZĄSTOWICE POLEGAJĄCEGO NA 

ZAŁOŻENIU I PROWADZENIU PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO PRZEZ 

POWIAT OPOLSKI 

 

Na wniosek Kierownictwa Opolskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w 

Suchym Borze, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych zwróciła się do Zarządu Powiatu 

Opolskiego z wnioskiem o utworzenie od 1 września 2011r. Oddziału Przedszkolnego 

Specjalnego.  

Wyjaśniam, że zgodnie z art. 5 ust.5b zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w 

tym specjalnych należy do zadań własnych gminy. Jednostki samorządu terytorialnego mogą 

prowadzić placówki, które nie należą do ich zadań własnych po zawarciu porozumienia z 

jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danej placówki jest zadaniem 

własnym.  Po przeprowadzeniu analizy Zarząd Powiatu Opolskiego zwrócił się do Wójta 

Gminy Chrząstowice z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie Powiatowi Opolskiemu 

zadania prowadzenia Oddziału Przedszkolnego Specjalnego.  Radni Gminy Chrząstowice 

podjęli Uchwałę Nr VI.44.2011 w dniu 22 czerwca 2011r  wyrażająca zgodę na przekazanie 

Powiatowi Opolskiemu prowadzenia Oddziału Przedszkola Specjalnego.  

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych dokonała analizy kosztów utworzenia i prowadzenia 

Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej, która  funkcjonuje 

w strukturach Zespołu Szkół Specjalnych w Suchym Borze. Z przedłożonej dokumentacji  

wynika,  że koszt prowadzenia jednego oddziału wyniesie około 80.000 zł w skali roku.  

Na koszty prowadzenia Przedszkola Specjalnego składają się następujące składniki: 

- roczna opłata za koszty eksploatacyjne pomieszczenia Przedszkola  - 740 zł,  

-roczne wynagrodzenie nauczyciela ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego-56.344 zł, 

- roczne wynagrodzenie dyrektora Zespołu Szkół,  praca na rzecz przedszkola        12.171 zł, 

- wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi praca na rzecz przedszkola – 6.300 zł. 

Koszty utrzymania oddziału Przedszkolnego Specjalnego zostaną pokryte z subwencji 

oświatowej, ponieważ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 

r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2010 r.) określa, że  na jedno dziecko w 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach 

lecznictwa uzdrowiskowego przyznawana jest subwencja oświatowa – waga P28, która w 

roku 2011 wynosi 25.106,76 zł rocznie. W ostatnich dwóch latach w Sanatorium przebywało 

średnio na turnusie  15 dzieci  w wieku przedszkolnym. 

W przypadku wyrażenia zgody przez Radę Powiatu Opolskiego na przyjęcie zadania Zarząd 

Powiatu Opolskiego podpisze z Gminą Chrząstowice Porozumienie. Po podpisaniu 

Porozumienia, Zarząd Powiatu przygotuje na najbliższą sesję Uchwałę w sprawie  

odnowienia aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Specjalnej  rozszerzając zakres 

działalności szkoły o oddział przedszkolny. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia zadania własnego Gminy Chrząstowice polegającego na założeniu i 

prowadzeniu Przedszkola Specjalnego przez Powiat Opolski.  

 

 



 


