
UCHWAŁA NR XL/290/2023 

RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2023 r. 

w sprawie przekazania do realizacji Powiatowi Nowotomyskiemu niektórych zadań Powiatu 

Szamotulskiego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1989 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 14 ust. 4 rozporządzenia z dnia 1 lutego 2013 r. 

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199 z późn. zm.), Rada Powiatu 

Szamotulskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Powiatu Szamotulskiego wyraża zgodę na przekazanie przez Powiat Szamotulski 

niektórych zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Powiatowi Nowotomyskiemu.  

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 polegają na zapewnieniu dzieciom i uczniom z terenu 

Powiatu Szamotulskiego pełnych badań psychologiczno-pedagogicznych prowadzących 

do postawienia wysoko specjalistycznej diagnozy oraz innych świadczeń wynikających 

z ich specyficznych potrzeb. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 2 będą realizowane na wniosek Powiatu Szamotulskiego przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Powiat Nowotomyski. 

§ 2. Rada Powiatu Szamotulskiego upoważnia Zarząd Powiatu Szamotulskiego do zawarcia 

porozumienia pomiędzy Powiatem Szamotulskim, a Powiatem Nowotomyskim w sprawie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej określającego zakres oraz warunki na jakich dokonana zostanie 

refundacja kosztów wynikających z realizacji zadań o których mowa w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Radosław Łanoszka 
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Uzasadnienie 

 
 

Do Starosty Szamotulskiego wpłynął wniosek rodziców uczennicy zamieszkałej i uczęszczającej 

do szkoły podstawowej na terenie Powiatu Szamotulskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o badania psychologiczno-

pedagogiczne w zakresie przetwarzania słuchowego i wzrokowo- słuchowego ich dziecka 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu. Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Nowym Tomyślu dysponuje wyspecjalizowanym narzędziem diagnostycznym 

do badań ww. zakresie. 

W związku z powyższym w celu zrealizowania wniosku zachodzi potrzeba realizacji zadania 

w drodze porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, która prowadzi diagnostykę 

i wydaje orzeczenia w wyżej wskazanym zakresie. 

Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 5 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1526) oraz rozporządzenia z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 

działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199 z późn. zm.), Powiat może zawierać porozumienia 

w sprawie zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także 

województwem na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. Powiat Nowotomyski 

wyraził zgodę na przyjęcie zadania. 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Radosław Łanoszka  
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