
POROZUMIENIE Nr 33/09 
 

zawarte w dniu 19 lutego 2009 r. pomiędzy: 

Gminą Miejską Przemyśl zwaną w dalszym ciągu porozumienia „Gminą” reprezentowaną przez Prezydenta 

Miasta Przemyśla Roberta Chomę 

a  

Powiatem Przemyskim zwanym w dalszym ciągu porozumienia „Powiatem„ reprezentowanym przez Zarząd w 

osobach: 

Pan Jan Pączek - Starosta Przemyski 

Pan Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Czesławy Tłuścik 

w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu 

Przemyskiego. 

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 11 w związku z art. 46 ustawy z 

dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. 

zm.) oraz art. 19 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 

późn. zm.). 

§ 1. 1. Gmina realizuje odpłatnie zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz Powiatu świadczone przez 

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu ul. Jasińskiego 1. 

2. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu obejmuje zakresem swojego działania teren Powiatu 

Przemyskiego. 

§ 2. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu będzie wykonywał na rzecz Powiatu zadania określone w 

art. 82 i 83 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005r w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 

(Dz. U. Nr 205, poz.1701 z późn.zm.), a w szczególności: 

1) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione, lub umieszczone w rodzinie zastępczej, 

2) przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz rodzinnych wywiadów środowiskowych, 

dotyczących osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej albo kandydatów do prowadzenia placówki rodzinnej,  

3) wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych stwierdzających ukończenie szkolenia dla rodzin zastępczych 

niespokrewnionych, 

4) wydawanie kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej opinii o spełnianiu przez nich warunków, a 

kandydatom do prowadzenia placówki rodzinnej opinii o posiadaniu odpowiedniego przygotowania, 

5) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka,  

6) prowadzenie pomocy psychologicznej, poradnictwa pedagogicznego i prawnego dla rodziców dzieci 

umieszczonych w placówkach rodzinnych,  

7) współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach 

uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego i sporządzaniu opinii w sprawach dotyczących 

umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej, rodzinie zastępczej lub placówce rodzinnej,  

8) udzielanie pomocy w przygotowywaniu wniosków o przysposobienie lub ustanowienie rodziny zastępczej i 

zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, 

9) działalność edukacyjna i upowszechniająca tworzenie rodzin przysposabiających, zastępczych oraz 

placówek rodzinnych, 

10) wspieranie dyrektora placówki rodzinnej w sporządzaniu indywidualnego planu pracy z dzieckiem oraz 

dokonywanie oceny zasadności pobytu dziecka w placówce rodzinnej,  

11) współpraca z dyrektorem placówki rodzinnej w sporządzaniu okresowej oceny sytuacji dziecka 

umieszczonego w danej placówce, 

12) realizowanie innych zadań przewidzianych w przepisach dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną.  



§ 3. 1. Zadania określone w § 2 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy realizował będzie odpłatnie. 

2. Przekazywanie środków finansowych w łącznej wysokości 18.182,00 zł (słownie złotych: osiemnaście 

tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 00/100) nastąpi przelewem w trzech równych transzach kwartalnych – każda do 

15 dnia po upływie każdego kwartału, czwarta transza zostanie przekazana do 15 grudnia 2009 r.  

3. Środki finansowe wymienione w ust. 2 zostaną przekazane na konto Gminy Miejskiej Przemyśl: Podkarpacki 

Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001. 

4. W przypadku nieterminowego przekazania środków będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę.  

5. W przypadku wyczerpania limitu środków, o których mowa w ust. 2 Gmina wystąpi z propozycją 

aneksowania warunków niniejszego Porozumienia.  

6. Nie podpisanie aneksu, o którym mowa w ust. 5 we wskazanym przez Gminę terminie będzie skutkowało 

możliwością rozwiązania przez Gminę niniejszego Porozumienia w trybie natychmiastowym.  

7. Gmina zobowiązuje się do przedkładania sprawozdania kwartalnego z wykonania zadań określonych w § 2 

Porozumienia, w terminie do 15 dni po zakończeniu każdego kwartału. 

§ 4. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. do 

31 grudnia 2009 r.  

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze Porozumienie za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem. 

3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Porozumienia kwota partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka 

zostanie zwrócona w wysokości proporcjonalnej do pozostałego czasu trwania Porozumienia.  

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy 

społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, rozporządzenia w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 7. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Powiat, 

trzy egzemplarze Gmina, jeden egzemplarz – celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego.  

 

 

PREZYDENT 

MIASTA PRZEMYŚLA 

 

Robert Choma 

 

 

STAROSTA 

 

Jan Pączek 

 

 

WICESTAROSTA 

 

Marek Kudła 

 

SKARBNIK  

 

Czesława Tłuścik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


