
UCHWAŁA NR 874/95/05r.
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 15  listopada 2005r.

w  sprawie  zawarcia  porozumienia  z  Powiatem  Otwockim  w  sprawie

umieszczania  dzieci  w  placówce  opiekuńczo-wychowawczej  i  wysokości

ponoszonych wydatków

Na  podstawie  art.  73  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 19 pkt. 4-5, art. 80, art. 86

ust.  2 i  4  ustawy z dnia  12 marca 2004r.  o pomocy społecznej  (Dz.  U.  Nr 64,  poz.  593) oraz

Uchwały  Nr  128/XXI/2004  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  z  dnia  09  grudnia  2004r.  w  sprawie

upoważnienia  Zarządu  Powiatu  w  Sierpcu  do  zawierania  porozumień  między  powiatami  w

przedmiocie  umieszczania  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  dzieci  w  stosunku  do

których zostało wydane postanowienie sądu rodzinnego – Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala co

następuje:

§ 1.

Zawrzeć porozumienie z Powiatem Otwockim w sprawie umieszczania dzieci

w placówce opiekuńczo-wychowawczej  i  wysokości  ponoszonych wydatków – w

treści jak w załączeniu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

          § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Zarząd:

1. Paweł Mariusz Ambor -Przewodniczący  ........................................

2. Witold Lorek - członek                  ........................................

3. Andrzej Gromelski     - członek                  ........................................

4. Marek Lejman - członek                  ........................................

5. Andrzej Twardowski -członek                  ........................................



Zał. do uchwały Nr 874/95/05
Zarządu Powiatu w  Sierpcu
z dnia 15 listopada 2005r.

POROZUMIENIE Nr PCPR.0084/F- ,.../05

w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz
wysokości ponoszonych wydatków

zawarte w dniu ................................. 2005 roku, pomiędzy:

Powiatem Otwockim, z siedzibą w Otwocku przy ul. Górnej 13
reprezentowanym przez:

1) p. Mirosława Pszonkę - Starostę Powiatu Otwockiego,
2) p. Krzysztofa Boczarskiego - Wicestarostę Powiatu Otwockiego

a

Powiatem Sierpeckim, z siedzibą w Sierpcu,  przy ul. Świętokrzyskiej 2a
reprezentowanym przez:

1) p.  ……………………………………………………-Starostę Powiatu Sierpeckiego,
2) p. ………………………………………- Wicestarostę Powiatu Sierpeckiego,
przy kontrasygnacie p. …………………………………….- Skarbnika Powiatu
Sierpeckiego

na podstawie art. 86 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z
2004 r. Nr 64, póz. 593 z późn. zm.) oraz Umowy Nr 80/Rb/2005 z dnia 20 lipca 2005r.  zawartej
pomiędzy  Powiatem  Otwockim  a  Fundacją  Rodzin  Adopcyjnych  w  sprawie  zlecenia  zadania
polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom w wieku niemowlęcym pozbawionym
całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, ustala się co następuje:

§1
1. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad ponoszenia wydatków na

utrzymanie Daniela Krześniaka ur. 10.07.2005r. w Sierpcu,
umieszczonego dnia 13.06.2005r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Sierpcu III
Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 8 września 2005r. (sygn. akt III Nsm 76/05) w
Interwencyjnej Placówce Opiekuńczej w Otwocku. Małoletni przebywa w placówce od dnia
12.09.2005r.
2. Powiat  Sierpecki,  zgodnie  z  art.  86  ust.  2  w/w  ustawy  zobowiązuje  się  do

ponoszenia  kosztów  pobytu  wskazanego  dziecka  w  placówce  opiekuńczo
-wychowawczej  w  miesięcznej  wysokości:  1530,52  zł.  (słownie:  tysiąc  pięćset



trzydzieści  złotych  52/100),  stanowiącej  średni  miesięczny  koszt  utrzymania  w
dziecka w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczej w Otwocku w roku 2005.

§2

Powiat  Otwocki  zobowiązuje  się  do  przekazania  Powiatowi  Sierpeckiemu  kserokopii
dokumentacji  wychowanka:  postanowienia Sądu,  odpisu  aktu urodzenia,  skierowania  do
placówki, informacji dotyczącej przyjęcia małoletniego do placówki oraz  opuszczenia przez
niego placówki.

§3

1.   Porozumienie zawiera się na czas pobytu małoletniego we wskazanej placówce, nie dłużej
jednak niż do dnia 31 grudnia 2005r., przy czym zobowiązania Powiatu Sierpeckiego po wstaj ą z
dniem umieszczenia dziecka w Placówce w roku 2005.

2.  Porozumienie ulega wygaśnięciu z dniem, w którym małoletni zaprzestanie pobytu, o czym
Powiat Otwocki niezwłocznie (t.j. najpóźniej w ciągu 14 dnia) poinformuje Powiat Sierpecki.

§4

Środki, o których mowa w § l ust. 2 będą przekazane na konto Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Otwocku:
Bank PKO BP S.A. O/Otwock
Nr rachunku: 93 1020 1127 0000 1802 0013 4320,
w terminie 14 dni od daty podpisania Porozumienia.
Za dzień przekazania środków uważa się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu.
W przypadku opóźnienia z przekazaniem środków powstaje obowiązek zapłacenia odsetek
ustawowych.

§5

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Porozumieniem  mają  zastosowanie  właściwe
przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu cywilnego.

§6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§7

Spory  majątkowe  powstałe  na  tle  niniejszej  umowy  będą  rozstrzygane  przez  sąd
właściwy ze względu na siedzibę Powiatu Otwockiego.

§8

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.

Powiat Otwocki: Powiat Sierpecki:


