
Załącznik do uchwały Nr XL/235/09
                                                                                                             Rady Powiatu w Brzezinach

                                                                                                          z dnia 29 kwietnia 2009r.

Aneks

do porozumienia z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Zgierskiemu  
wykonywania zadań publicznych w zakresie diagnozy i  wydawania orzeczeń o potrzebie  
kształcenia  specjalnego  oraz  o potrzebie  indywidualnego nauczania  dzieci  niewidomych 
i słabo widzących,  niesłyszących i  słabo słyszących oraz  dzieci  z  autyzmem, a także  dla 
dzieci  z  niepełno  sprawnościami  sprzężonymi  i  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  
znacznym i głębokim, z terenu Powiatu Brzezińskiego.

W dniu  _______________ 2009 r.  do porozumienia  wymienionego  na 
wstępie, na podstawie § 3 ust. 2 oraz § 5 tego porozumienia, pomiędzy:
Powiatem  Brzezińskim,  zwanym  dalej  „Powierzającym”,  reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 16, w imieniu którego działają:

1) Edmund Kotecki – Starosta Brzeziński,
2) Marcin Pluta – Wicestarosta Brzeziński,

a Powiatem Zgierskim, zwanym dalej „Przyjmującym”, reprezentowanym przez 
Zarząd  Powiatu  Zgierskiego  z  siedzibą  w  Zgierzu  przy  ul.  Sadowej  6a, 
w imieniu którego działają:

1) Jacek Socha – Starosta Zgierski,
2) Marcin Karpiński – Wicestarosta Zgierski,

został zawarty aneks  następującej treści:

§  1.  W  porozumieniu  wymienionym  na  wstępie  wprowadza  się 
następujące zmiany:
1) tytuł porozumienia otrzymuje brzmienie:
„w  sprawie  powierzenia  Powiatowi  Zgierskiemu  wykonywania  zadań 
publicznych w zakresie diagnozy i wydawania orzeczeń oraz opinii dla dzieci 
niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci 
z autyzmem,  a  także  dla  dzieci  z  niepełno  sprawnościami  sprzężonymi 
i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim, z terenu Powiatu 
Brzezińskiego.”;
2) § 1 porozumienia otrzymuje brzmienie:
„§  1.  Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w  Ozorkowie,  dla  której 
organem prowadzącym jest Przyjmujący, realizuje zadania publicznych poradni 
psychologiczno – pedagogicznych w zakresie diagnozy i wydawania orzeczeń 
oraz opinii  dla dzieci  niewidomych i  słabo widzących,  niesłyszących i  słabo 
słyszących oraz dzieci z autyzmem, a także dla dzieci z niepełno sprawnościami 



sprzężonymi  i  upośledzeniem  umysłowym w stopniu  znacznym i  głębokim, 
z terenu Powiatu Brzezińskiego.”;
3) ust. 1 w § 3 porozumienia otrzymuje brzmienie:
„§  3.  1.  Powierzający  przekazywać  będzie  na  rzecz  Przyjmującego  środki 
finansowe za realizację zadania, o którym mowa w § 1, według wystawionej 
przez  Przyjmującego  faktury  przekazanej  Powierzającemu,  wynikające 
z iloczynu  liczby  dzieci  i  młodzieży  zdiagnozowanych  w danym  miesiącu 
i kwoty 180,- zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt złotych zero groszy netto) za 
postawienie  diagnozy  i  wydanie  orzeczenia  lub  opinii,  dotyczących  jednego 
dziecka.”.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 
dwa dla każdej ze stron.


