Załącznik do Uchwały Nr 79/1251/2019
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 października 2019 r.

Porozumienie
Zawarte w dniu ………………………….. pomiędzy :

Samorządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez:
1. Artura Kosickiego – Marszałka Województwa
2. Stanisława Derehajło – Wicemarszałka Województwa
zwanym dalej w treści Porozumienia Kierującym
a
Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez:
1. Piotra Rećko – Starostę Sokólskiego
2. Jerzego Białomyzego – Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego
przy kontrasygnacie Jolanty Mordas - Skarbnika Powiatu Sokólskiego
zwanym dalej w treści Porozumienia Wnioskującym
Kierujący i Wnioskujący mogą być dalej w treści Porozumienia łącznie zwani Stronami.
Zważywszy, że Powiat Sokólski wystąpił do Samorządu Województwa Podlaskiego
z wnioskiem o jakim mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz.
1720) – tj. w przedmiocie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo –
Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego
(zwanej dalej w treści Porozumienia Placówką), Strony zawierają Porozumienie następującej
treści:
§ 1.
1.

2.




Wnioskujący oświadcza, że w dniu 28 sierpnia 2019 roku wystąpił z wnioskiem
o skierowanie do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w IgnatkachOsiedle dziecka – małoletniego objętego skierowaniem nr AF.073.15.2019 z dnia
03 września 2019 r., zwanego dalej „Dzieckiem”.
Do wniosku zostały załączone następujące dokumenty:
Postanowienie Sądu Rejonowego w Sokółce III Wydział Rodzinny i Nieletnich
z dn. 16 sierpnia 2019 r., sygn. akt III Nsm 46/19 w przedmiocie umieszczenia
małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, zmienione
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Sokółce III Wydział Rodzinny
i Nieletnich z dnia 28 sierpnia 2019 r. sygn. akt III Nsm 46/19 w przedmiocie umieszczenia
małoletniego w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
Odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego,


3.
4.

Opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego
w Białymstoku, sygn. Oro 71/19 z dnia 29.07.2019 r.
Wnioskujący oświadcza, że jest powiatem właściwym do ponoszenia wydatków na opiekę
i wychowanie Dziecka.
Kierujący postanowił skierować Dziecko do prowadzonej przez Kierującego Regionalnej
Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Ignatkach – Osiedle, zwanej dalej „Placówką”.
§ 2.

Kierujący zobowiązuje się do zapewnienia Dziecku warunków pobytu o jakich szczegółowo
mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720).
§ 3.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Wnioskujący zobowiązuje się do ponoszenia wydatków na opiekę Dziecka przez cały
okres pobytu Dziecka w Placówce.
Wysokość wydatków o jakich mowa w ust. 1 ustalana jest jako średni miesięczny koszt
utrzymania dziecka w Placówce i wynika w każdym roku kalendarzowym
z Zarządzenia Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie ustalenia średnich
miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Regionalnej Placówce
Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce w 2019 roku został ustalony
Zarządzeniem Nr 20/2019 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 lutego 2019 r.,
które zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu
13 marca 2019 r., poz. 1483 i wynosi 8 937,41 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset
trzydzieści siedem złotych i czterdzieści jeden groszy).
Zmiana wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie
dziecka w Placówce nie wymaga formy aneksu do Porozumienia.
Każdorazowo kwotę o jakiej mowa w ust. 3, Wnioskujący zobowiązuje się wpłacić
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku Nr 29 1500 1344 1213 4008 1178 0000, na podstawie noty
księgowej wystawionej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku na
następujące dane:
Nabywca: Powiat Sokólski
ul. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
NIP 545 181 63 73
Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce
ul. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka.
Wnioskujący oświadcza, ze wydatki związane z pobytem Dziecka skierowanego do
Placówki ponosić będzie od dnia umieszczenia Dziecka w Placówce.

§ 4.

Strony zgodnie ustalają, że z tytułu wydatków o jakich mowa w § 3. Kierującemu
przysługuje roszczenie o zapłatę tych środków, a w razie przekroczenia terminu zapłaty
Kierującemu należne będą odsetki jak dla środków budżetowych.
§ 5.
1.
2.

3.

Zmiany w niniejszym Porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z wyjątkiem § 3 ust. 4.
We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem, zastosowanie
mają przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) oraz przepisy
wykonawcze wydane na jej podstawie, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn.
zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 869) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia Strony poddają rozstrzygnięciu
sądów właściwych ze względu na siedzibę Kierującego.

Powiat Sokólski

Samorząd Województwa Podlaskiego
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