UCHWAŁA NR 185/VII/2016
Rady Miasta Józefowa
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Józefowem a Województwem
Mazowieckim
Na podstawie art. 10. ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 5 ust. 5b z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co
następuje:
§1
Postanawia się zawrzeć porozumienie pomiędzy Miastem Józefowem a
Województwem Mazowieckim w celu założenia i prowadzenia przez Województwo
Mazowieckie przedszkola specjalnego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
w Zagórzu k. Warszawy.
§2
Upoważnia się Burmistrza Miasta Józefowa do podpisania porozumienia, o którym mowa
w § 1.
§3
Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z
oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych należy do zadań własnych gmin.
Na podstawie art. 5 ust. 5b tej samej 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.
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. obejmuje opieką dzieci i młodzież z
zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz
wymagającymi rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurorehabilitacji w wieku od 0 do 18 lat.
Spółka udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych w oddziałach, w
ośrodkach dziennych oraz w warunkach ambulatoryjnych w poradniach specjalistycznych.
Marszałek Województwa Mazowieckiego wystąpił do Miasta Józefowa z wnioskiem o
zawarcie porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przez Województwo Mazowieckie
przedszkola specjalnego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k.
Warszawy z siedzibą w Józefowie przy ul 3 Maja 127.
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii posiada odpowiednią bazę lokalową,
umożliwiającą założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Załącznik do
Uchwały Nr 185/VII/2016
Rady Miasta Józefowa
z dnia 17.06.2016 r.
POROZUMIENIE ……………………
w sprawie założenia i prowadzenia przez Województwo Mazowieckie przedszkola
specjalnego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k. Warszawy
zawarte w dniu ……………… w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim, z
siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940, REGON:
015528910, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu
którego działają:
1. Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
2. Mirosław Krusiewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwanym dalej
„Województwem”
a
Miastem Józefów, z siedzibą w Józefowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, NIP:
……………, REGON:…………………
w imieniu której działają:
1. …………………………………………………….
2. ……………………………………………………………..
zwanym dalej „Miastem”
o następującej treści:

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 i 1890) i art. 5 ust.
5b w związku z ust. 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 z późn. zm.) oraz
Uchwała Nr ….. Rady Miasta Józefowa z dnia …. w sprawie …… i Uchwała Nr …..
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia… w sprawie ……
§1
1. Województwo Mazowieckie założy w z dniem 1 września 2016 roku i będzie
prowadzić przedszkole specjalne w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z

o.o. w Zagórzu k. Warszawy dla dzieci przebywających na leczeniu na oddziałach
tego podmiotu leczniczego w Józefowie.
2. Przedszkole specjalne z dniem 1 września 2016 roku zostanie włączone do Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie
§2
Miasto Józefów wyraża zgodę na założenie i prowadzenie przez Województwo Mazowieckie
przedszkola specjalnego, o którym mowa w § 1.
§3
Województwo Mazowieckie jako organ prowadzący zapewnia środki finansowe na
utrzymanie przedszkola specjalnego, o którym mowa w § 1 oraz organizacyjne i kadrowe
warunki do realizacji przez przedszkole specjalne zadań statutowych.
§4
Porozumie zawarte jest na czas nieokreślony.
§5
1. Porozumienie może zostać rozwiązane pisemnie za wypowiedzeniem w terminie jednego
roku od końca miesiąca w którym to wypowiedzenie zostało złożone.
2. W przypadku rozwiązania porozumienia Województwo zobowiązuje się do
przeprowadzenia likwidacji przedszkola.
3. Województwo zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z likwidacją przedszkola.
§6
Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
Strony ustalają, że przygotowanie dokumentów oraz skierowanie porozumienia do publikacji
do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przejmuje Województwo
Mazowieckie.
§8
Porozumienie zostaje sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.
§9
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Miasto Józefów

Województwo Mazowieckie

