
UCHWAŁA NR V/30/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przejęcia od Gminy Miejskiej Nowa Ruda zadania publicznego z zakresu oświaty 

Na podstawie art. 5 ust. 2, art.12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 920), art. 8 ust. 15 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 910 z późn. zm.)   Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Gminy Miejskiej Nowa Ruda jej zadania własnego, opisanego 
w art. 8 ust. 15 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe polegającego na założeniu i prowadzeniu 
przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. 

§ 2. Zakres przedmiotowy zadania, o którym mowa w § 1, w tym szczegółowe warunki jego realizacji  
określi porozumienie zawarte między Gminą Miejską  Nowa Ruda  a Powiatem Kłodzkim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
określa, że prowadzenie i zakładanie przedszkoli jest zadaniem własnym gmin. Zgodnie z art. 8 ust. 17 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 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.

Baza lokalowa oraz zasoby kadrowe Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie prowadzonego przez
Powiat Kłodzki pozwalają na rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, która wychodzi naprzeciw lokalnym
potrzebom rodziców dzieci niepełnosprawnych. Przewiduje się, że w 2021 roku w związku
z założeniem przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie Powiat Kłodzki ze
środków własnych będzie musiał pokryć wydatki w kwocie: 55 113,09 zł. Od 2022 roku Powiat będzie
otrzymywał część oświatową subwencji ogólnej i szacuje się, że kwota subwencji pokryje wydatki na
prowadzenie przedszkola w 2022 r.

 

Przewodniczący Rady
Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz 
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