
UCHWAŁA NR 234/XXXYII/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół 
Specjalnych we Wrześni

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. 2017 r., poz. 1868.), art. 8 ust. 17 w związku z art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie z dniem 1 września 2018 r. Przedszkola Specjalnego 
w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni, ul. Leśna 10.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wrzesińskiego do podjęcia wszelkich porozumień i umów 
niezbędnych w celu utworzenia przedszkola specjalnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY NR 234/XXXVII/2017 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkól 
Specjalnych we Wrześni

Zgodnie z przywołaną w projekcie uchwały Rady Powiatu Ustawą Prawo Oświatowe 
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.

Powiat Wrzesiński od 01 września 2018 roku będzie dysponował odpowiednią bazą 
lokalową w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni przy ul. Leśnej 10, umożliwiającą 
utworzenie i prowadzenie przedszkola specjalnego. Utworzenie przedszkola specjalnego 
w budynku przy ul. Leśnej 10 we Wrześni pozwoli na pełne i ekonomiczne jego wykorzystanie 
oraz jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wyrażane przez rodziców dzieci w wieku 
przedszkolnym, cierpiących na różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe, uniemożliwiające 
im korzystanie z przedszkoli ogólnie dostępnych w poszczególnych gminach na terenie powiatu.

Utworzenie przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych umożliwi również 
pełniejsze wykorzystanie potencjału kadry pedagogicznej zatrudnionej w tej placówce 
oświatowej. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego umożliwi finansowanie powyższego zadania.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


