Załącznik
do Uchwały Nr LIX/399/10
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
POROZUMIENIE
Zawarte w dniu .............................. pomiędzy:

Powiatem Pabianickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1. ........................................................
2. ........................................................
przy udziale Skarbnika Powiatu ........................................................
zwanym dalej „Powiatem”,

a Miastem Łódź reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi, w imieniu którego
działają:
1. ........................................................
2. ........................................................,
zwanym dalej „Miastem”.
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), w związku z § 3 ust. 4
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym
publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46) oraz § 1 pkt 1
zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 55/2009 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie
wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których działają zespoły orzekające
wydające orzeczenia i opinie, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Pabianickiego
…………………. z dnia ……………………. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu
Pabianickiego na rok 2010 zawarte zostało porozumienie:
§ 1.
1. Powiat powierza, a Miasto przyjmuje do realizacji zadanie polegające na wydawaniu
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie
indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od
chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo
widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem dla mieszkańców Powiatu.
2. Opłata za przeprowadzenie czynności diagnostycznych i orzecznictwa jest ustalana na
podstawie załącznika do porozumienia, stanowiącego jego integralną część.
3. Miasto zapewni realizację powierzonego zadania przez Specjalistyczną Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
w Łodzi, przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86.

§ 2.
1. Na realizację zadania wymienionego w § 1 Powiat będzie przekazywał Miastu środki
finansowe kaŜdorazowo po wydaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
indywidualnego nauczania w terminie 2 tygodni od dnia powiadomienia Powiatu przez
Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci
z Wadami Rozwojowymi w Łodzi.
2. Środki będą przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Wydział BudŜetu
U.M.Ł Getin Bank S.A. Oddział w Łodzi, 41 1560 0013 2026 0000 2091 0045.
W przypadku opóźnienia terminów zapłaty przewidziane są odsetki ustawowe.
§ 3.
Miasto przekaŜe Powiatowi sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych do dnia
15 grudnia 2010 r. Wydatkowanie przyznanych środków powinno być zgodne z przepisami
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217
i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr
115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216,
poz. 1370 z późniejszymi zmianami).
§4
Powiat ma zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania w budŜecie Powiatu
Pabianickiego na 2010 rok w dziale 854, rozdział 85406 § 2310 w kwocie 8500 zł.
§ 5.
Środki nie wykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi
do budŜetu Powiatu.
Środki nie wykorzystane podlegają zwrotowi do dnia 15 stycznia 2011 r.
§ 6.
Porozumienie zostało zawarte na rok 2010.
§ 7.
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 8.
Zmiany i uzupełnienia porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 9.
Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla
kaŜdej ze stron.
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Załącznik do porozumienia
z dnia ................................

Usługi psychologiczno-pedagogiczne
świadczone przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa
Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi

I. Diagnoza, opiniowanie, orzecznictwo.
1. Badanie psychologiczne
2. Badanie pedagogiczne
3. Badanie logopedyczne
4. Konsultacja, porada
5. Praca zespołu orzekającego
6. Wydanie pisemnej opinii, orzeczenia

II. Terapia.
1. Terapia indywidualna
a) logopedyczna
b) pedagogiczna
c) psychologiczna

110 zł
90 zł
60 zł
55 zł
130 zł
45 zł

60 min.
60 min.
60 min.

III. Inne.
1. Szkolenie dla nauczycieli, rodziców
60 min.
2 Wizyta domowa - koszt delegacji wg odpowiednich przepisów.

70 zł
70 zł
70 zł

30 zł/osoba

