
ZARZĄDZENIE NR 88/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 27 stycznia 2004 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania  pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie porozumień przez 
Gminę Miejską Kraków z niektórymi powiatami i gminami  w sprawie wydawania przez 
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie, ul. Półkole 11 orzeczeń o 
potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst   jednolity  
z  2001  r.  Dz.  U.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się i przekazuje pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta 
Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Miejską Kraków 
z niektórymi powiatami i gminami w sprawie wydawania przez Ośrodek Wczesnej Pomocy 
Psychologicznej w Krakowie, ul. Półkole 11 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
     / - /



Uzasadnienie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 roku 
w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci 
i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego 
nauczania, Kurator Oświaty wskazuje zespół orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego 
oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych lub słabo widzących, dzieci 
niesłyszących lub słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.

Małopolski Kurator Oświaty wskazał Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej       
w Krakowie jako tę Poradnię, w której funkcjonuje specjalistyczny zespół orzekający 
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego dla dzieci niewidomych 
lub słabo widzących, dzieci niesłyszących lub słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
z powiatów: krakowskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, 
proszowickiego i wielickiego oraz dzieci niewidomych lub słabo widzących i dzieci 
z autyzmem dla powiatów wadowickiego, oświęcimskiego i suskiego. 

Korzystanie z usług Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej przez dzieci 
zamieszkałe we wskazanych w uchwale powiatach umożliwi im uzyskanie specjalistycznej 
pomocy. Prowadzenie poradni psychologiczno - pedagogicznych należy do zadań własnych 
powiatów, które na ten cel otrzymują środki w ramach subwencji oświatowej i w wysokości 
uzależnionej od liczby uczniów oraz dzieci nie uczęszczających do szkół a zamieszkałych na 
terenie powiatu.

Na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Gminą Miejską Kraków, 
a powiatami z terenu których dzieci będą korzystać z usług Ośrodka, powiaty te będą 
pokrywać wydatki w wysokości ponoszonej przez Gminę Miejską Kraków.

Z przeprowadzonej przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej analizy wynika, 
że aktualne wydatki związane z przeprowadzeniem jednego badania wynoszą 244,50 zł, 
a wydatki związane z wydaniem jednego orzeczenia 146,70 zł.

Prezydent Miasta Krakowa akceptując zamiar zawarcia porozumień z powiatami 
w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie 
indywidualnego nauczania postanawia przedstawić projekt stosownej uchwały Radzie Miasta 
Krakowa.



Projekt Prezydenta
Miasta Krakowa

Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Miejską Kraków z 
niektórymi powiatami i gminami w sprawie wydawania przez Ośrodek Wczesnej Pomocy
Psychologicznej w Krakowie, ul. Półkole 11 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 
oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania. 

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 
162 poz. 1568) w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 
23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568), art. 71b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 
r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 
12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 
poz. 1320, z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz.1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 
poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 
137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966) oraz § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 lutego 2001 roku w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o 
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania 
do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 114, 
zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 23 poz. 192) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie z powiatami: krakowskim, chrzanowskim, 

miechowskim, myślenickim, olkuskim, proszowickim i wielickim lub gminami z tych 
powiatów porozumień w sprawie finansowania kosztów orzekania o potrzebie kształcenia 
specjalnego oraz orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych lub 
słabo widzących, dzieci niesłyszących lub słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem 
uczęszczających do szkół prowadzonych przez te powiaty oraz nie uczęszczających do szkół, 
a zamieszkałych na terenie tych powiatów.

     § 2
Wyraża się zgodę na zawarcie z powiatami wadowickim, oświęcimskim i suskim 

lub gminami z tych powiatów porozumień w sprawie finansowania kosztów orzekania 
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania 
dzieci niewidomych lub słabo widzących i dzieci z autyzmem uczęszczających do szkół 
prowadzonych przez te powiaty oraz nie uczęszczających do szkół, a zamieszkałych na 
terenie tych powiatów.

                             § 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

       § 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.



UZASADNIENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 roku 
w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci 
i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego 
nauczania, Kurator Oświaty wskazuje zespół orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego 
oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych lub słabo widzących, dzieci 
niesłyszących lub słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.

Małopolski Kurator Oświaty wskazał Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej      
w Krakowie jako tę Poradnię, w której funkcjonuje specjalistyczny zespół orzekający 
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego dla dzieci niewidomych 
lub słabo widzących, dzieci niesłyszących lub słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem    
z powiatów: krakowskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, 
proszowickiego i wielickiego oraz dzieci niewidomych lub słabo widzących i dzieci 
z autyzmem dla powiatów wadowickiego, oświęcimskiego i suskiego. 

Korzystanie z usług Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej przez dzieci 
zamieszkałe we wskazanych w uchwale powiatach umożliwi im uzyskanie specjalistycznej 
pomocy. Prowadzenie poradni psychologiczno - pedagogicznych należy do zadań własnych 
powiatów, które na ten cel otrzymują środki w ramach subwencji oświatowej i w wysokości 
uzależnionej od liczby uczniów oraz dzieci nie uczęszczających do szkół, a zamieszkałych na 
terenie powiatu.

Na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Gminą Miejską Kraków, 
a powiatami z terenu których dzieci będą korzystać z usług Ośrodka, powiaty te będą 
pokrywać wydatki w wysokości ponoszonej przez Gminę Miejską Kraków.

Z przeprowadzonej przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej analizy wynika, 
że aktualne wydatki związane z przeprowadzeniem jednego badania wynoszą 244,50 zł, 
a wydatki związane z wydaniem jednego orzeczenia 146,70 zł.


