
 

 

POROZUMIENIE NR 4/OK/2015 

ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO 

z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

w sprawie działalności Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalistycznym ZOZ dla Dzieci  

w Sokolnikach w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o. 

zawarte pomiędzy Powiatem Kutnowskim, zwanym dalej „Powierzającym”, reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu w Kutnie z siedzibą w Kutnie przy ul. Tadeusza Kościuszki 16, w imieniu którego działają: Zdzisław 

Trawczyński - Wicestrosta Kutnowski i Artur Gierula - Członek Zatrządu Powiatu Kutnowskiego, a Powiatem 

Zgierskim, zwanym dalej „Przyjmującym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu  Zgierskiego z siedzibą  

w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a, w imieniu którego działają: Bogdan Jarota - Starosta Zgierski i Adam Świniuch 

- Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz uchwały nr 32/VI/15 Rady Powiatu w Kutnie z dnia  

25 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania z zakresu edukacji publicznej i uchwały nr VI/57/15 

Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie podjęcia przygotowań do rozszerzenia działalności 

Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalistycznym ZOZ dla Dzieci w Sokolnikach, strony zawierają porozu-

mienie dotyczące organizacji i finansowania określonego poniżej zadania: 

§ 1. Przyjmujący oświadcza, że chce założyć i prowadzić oddział Szkoły Podstawowej Specjalnej przy 

Specjalistycznym ZOZ dla Dzieci w Sokolnikach w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o.  

z siedzibą w Kutnie przy ul. Tadeusza Kościuszki 52. 

§ 2. Powierzający oświadcza, że wyraża zgodę na realizację zadania z zakresu edukacji publicznej w przed-

miocie prowadzenia oddziału szkoły specjalnej, zorganizowanej w podmiocie leczniczym - „Kutnowski Szpital 

Samorządowy” Sp. z o.o., w celu  zapewnienia dzieciom i młodzieży odpowiedniej organizacji kształcenia oraz 

specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych, przez Przyjmującego. 

§ 3. Koszty realizacji zadania, o którym mowa w § 1, w całości ponosi Przyjmujący. 

§ 4. W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1, „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. i Szko-

ła Podstawowa Specjalna przy Specjalistycznym ZOZ dla Dzieci w Sokolnikach zawrą stosowną umowę regu-

lującą tryb współdziałania pomiędzy nimi, w szczególności zasady dotyczące korzystania z pomieszczeń „Kut-

nowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. 

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, poczynając realizację od dnia zawarcia niniej-

szego porozumienia. 

2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem, ze 

skutkiem na koniec roku szkolnego. 

§ 6. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 7. Ewentualne kwestie sporne pomiędzy Powierzającym, a Przyjmującym będą rozstrzygane w sposób 

polubowny. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygnie sąd powszechny właściwy ze względu 

na siedzibę Przyjmującego. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
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