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POROZUMIENIE NR CRU/1775/2011

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w przedmiocie wykonywania przez Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Częstochowie, na rzecz 
mieszkańców Powiatu Częstochowskiego, zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących procedur 

adopcyjnych 

zawarte w Częstochowie pomiędzy: 
Gminą Miastem Częstochowa, reprezentowaną przez: 
Krzysztofa Matyjaszczyka – Prezydenta Miasta Częstochowy , 
zwaną dalej „Miastem”, 
a Powiatem Częstochowskim, reprezentowanym przez: 
Andrzeja Kwapisz - Starostę Powiatu Częstochowskiego, 
Janusza Krakowiana - Wicestarostę Powiatu Częstochowskiego , 
zwanym dalej „Powiatem”. 

Porozumienie niniejsze strony zawierają w wykonaniu przepisów art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 73 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 
216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 4 i art. 83 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (jt. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 

§ 1. 

1. Powiat powierza, a Miasto zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzania na rzecz mieszkańców Powiatu szkoleń dla kandydatów na rodziny i osoby 
przysposabiające, 

2) przeprowadzania procedur przysposobienia, 

3) wydawania opinii o kandydatach na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem i rodziny 
zawodowe, 

4) przeprowadzania badań psychologiczno-pedagogicznych z kandydatami na rodziny zastępcze 
niespokrewnione z dzieckiem i rodziny zawodowe. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą przez Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 
z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 17 B, zwany dalej „Ośrodkiem”. 

§ 2. 

Zadania, o których mowa w § 1 ust. 1 realizowane będą zgodnie z procedurami określonymi przepisami 
prawnymi. 

§ 3. 

Szkolenie kandydatów, o których mowa w § 1 ust. 1 prowadzone będzie wg. programów szkolenia 
zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

§ 4. 

1. Powiat zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji wykonywanych przez Ośrodek zadań, o których 
mowa w § 1 ust. 1, wynikających z liczby skierowanych przez Powiat rodzin, kosztów szkolenia 
i kwalifikowania jednej rodziny, obowiązujących w danym roku kalendarzowym, a ustalonych, przez 
Ośrodek, zgodnie z ust. 2. 

2. Podstawę kalkulacji kosztów szkolenia i kwalifikowania jednej rodziny stanowić będą koszty poniesione 
przez Ośrodek w okresie trzech kwartałów poprzedniego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem 
prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok. 
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3. Kwota, o której mowa w ust. 1, będzie przekazywana przez Powiat na konto Ośrodka ING Bank Śląski 
S.A. Nr 30 1050 1142 1000 0023 5554 9219 , w terminie do 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej 
wystawionej przez Ośrodek, przekazanej na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Częstochowie po zakończeniu powierzonych zadań wymienionych w § 1 ust. 1, wraz z kserokopiami 
zaświadczeń kwalifikacyjnych ukończenia szkolenia dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej oraz kserokopiami opinii wydanych po przeprowadzeniu badań 
psychologiczno-pedagogicznych z kandydatami na rodziny zastępcze niespokrewnione i rodziny 
zawodowe. 

4. Kwota, o której mowa w ust. 3 stanowi dochód Miasta i zostanie niezwłocznie przekazana przez Ośrodek 
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy – Gmina ING Bank Śląski S.A. Nr 56 1050 1142 
1000 0022 7998 4005. 

§ 5. 

1. Porozumienie zostaje zawarte na 2011 rok. 

2. Każdej ze stron Porozumienia przysługuje prawo do jego rozwiązania z zachowaniem 
sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 6. 

Zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8. 

Niniejsze Porozumienie podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 9. 

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Powiatu, 
dwa egzemplarze dla Miasta oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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