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POROZUMIENIE NR 12/WZS/P/33/2011
POWIATU KUTNOWSKIEGO I GMINY-MIASTO PŁOCK

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia realizacji zadań powiatu kutnowskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - 
Opiekuńczego w Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy – Miasto Płock. 

zawarte pomiędzy Powiatem Kutnowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kutnie, w imieniu 
którego działają : 1.Pani Mirosława Gal – Grabowska – Starosta Kutnowski 2.Pan Konrad Kłopotowski – 
Wicestarosta Kutnowski zwanym dalej „Powiatem Kutnowskim”, a Gminą - Miasto Płock , reprezentowaną przez 
Pana Andrzeja Nowakowskiego - Prezydenta Miasta Płocka, zwaną dalej „Miastem Płock”. 

Porozumienie zawarte na podstawie: art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 30 września 2005 roku w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 205, 
poz. 1701, ze zm. Dz. U. z 2007r. Nr 11, poz.14), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), uchwały nr 36/V/11 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 
9 marca 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie – Miastu Płock prowadzenia zadań publicznych z zakresu 
pomocy społecznej dotyczących działalności ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, uchwały nr 83/VIII/2011 Rady 
Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zawarcia z Powiatem Kutnowskim porozumienia w sprawie 
realizacji w roku 2011 zadań powiatu kutnowskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego 
w Płocku będącego jednostką organizacyjną Gminy - Miasto Płock. 

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest zlecenie realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno-
opiekuńczego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu w Płocku na okres 
od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2. 1. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Płocku, będący jednostką organizacyjną Gminy – Miasto Płock 
realizować będzie na rzecz Powiatu Kutnowskiego zadania polegające na: 

1) diagnozie kandydatów i wydawaniu kandydatowi do pełnienia funkcji rodziny zastępczej opinii o spełnianiu 
przez tę rodzinę warunków, o których mowa w art. 73 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 - 6 ustawy o pomocy społecznej, 
a kandydatowi do prowadzenia placówki rodzinnej – opinii o posiadaniu odpowiedniego przygotowania; 

2) współpracy z placówkami opiekuńczo - wychowawczymi i dyrektorami placówek rodzinnych w zakresie 
okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w tych placówkach – uczestnictwo w stałych zespołach do 
spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków placówek; 

3) wspieraniu dyrektorów placówek rodzinnych w sporządzaniu i modyfikacji indywidualnych planów pracy 
z dzieckiem; 

4) prowadzeniu działalności diagnostyczno – konsultacyjnej w celu wszczęcia procedur przysposabiania dzieci 
przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie 
powiatu kutnowskiego; informowanie o etapie zaawansowania procedur przysposobienia dzieci, w tym dzieci 
zgłoszonych do Centralnego Banku Danych; 

5) diagnozie kandydatów i wydawanie kandydatom opinii do pełnienia rodziny zaprzyjaźnionej, o której mowa 
w § 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie 
placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

2. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Płocku prowadzić będzie procedury przysposabiania dzieci 
przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, placówkach rodzinnych oraz rodzinach zastępczych 
funkcjonujących na terenie Powiatu Kutnowskiego. 

3. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Płocku przystąpi do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i ust. 
2 na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. 
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4. Szczegółowe zasady współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia, w tym rodzaj i sposób 
przekazywania dokumentacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i kandydatów do prowadzenia 
placówki rodzinnej, a także dokumentacji dzieci zostaną ustalone pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kutnie i Dyrektorem Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku. 

§ 3. Strony ustalają następujące koszty jednostkowe, które Powiat Kutnowski będzie przekazywał Miastu Płock 
za zrealizowane zadania: 

1. zadanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - kwota 625, 00 zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia pięć 
złotych) od rodziny; 

2. zadanie określone w § 2 ust. 1 pkt 2 - kwota 150, 00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za 
uczestnictwo w posiedzeniu stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków; 

3. zadanie określone w § 2 ust. 1 pkt 3, w tym: 

a) w zakresie sporządzenia indywidualnego planu pracy z dzieckiem – kwota 50, 00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt 
złotych) za każdy plan, 

b) w zakresie modyfikacji indywidualnego planu pracy z dzieckiem – kwota 25, 00 zł brutto (słownie: dwadzieścia 
pięć złotych) za modyfikację planu, 

4. zadanie określone w § 2 ust. 1 pkt 4 – nieodpłatnie; 

5. zadanie określone w § 2 ust. 1 pkt 5 - kwota 600, 00 zł brutto (słownie: sześćset złotych) od rodziny. 

§ 4. 1. Podstawą przekazania przez Powiat Kutnowski środków finansowych, o których mowa w § 3 będzie 
nota księgowa wystawiona przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Płocku. 

2. Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Urzędu Miast Płocka: PKO Bank Polski 13 1020 3974 
0000 5502 0177 7929 w terminie 14 dni od daty otrzymania noty księgowej, o której mowa w ust. 1. 

§ 5. Powiat Kutnowski powierza Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu w Płocku administrowanie danymi 
osobowymi mieszkańców powiatu kutnowskiego, gromadzonymi przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy 
w Płocku, celem realizacji zadań określonych w niniejszym porozumieniu. 

§ 6. 1. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Płocku zobowiązany jest do należnego zabezpieczenia danych 
osobowych, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia jej 
postanowień, a w szczególności obowiązany jest przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki 
zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, 
o których mowa w art. 39a cytowanej wyżej ustawy. 

2. Powiat Kutnowski zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności przetwarzania danych, o których mowa w § 
5 porozumienia. 

3. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Płocku na żądanie Powiatu Kutnowskiego będzie udostępniał dane ze 
zbioru danych administrowanych w imieniu Powiatu. 

§ 7. 1. Miasto Płock zapewnia prawidłową realizację przyjętych w ramach porozumienia zadań. 

2. Miasto Płock zobowiązuje się do przekazania w terminie do 15 stycznia 2012r. informacji dotyczącej 
realizacji powierzonych zadań w formie rocznego sprawozdania. 

§ 8. Powiat Kutnowski zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli prawidłowości wydawania 
przekazanych środków finansowych i uzyskanych efektów poprzez wgląd do dokumentacji i żądania od jednostki 
dodatkowych wyjaśnień. 

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte na okres, o którym mowa w §1 porozumienia. 

§ 10. 1. Warunki porozumienia mogą zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Miasto Płock ma prawo rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym w przypadku nie otrzymania 
środków finansowych, określonych w § 3 po upływie 30 dni od terminu ustalonego w § 4 ust. 2 porozumienia. 

3. Po wygaśnięciu porozumienia Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Płocku przekaże Powiatowemu Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kutnie zbiór danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji porozumienia. 
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§ 11. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy wymienione 
w podstawie prawnej porozumienia. 

§ 12. Ewentualne spory wynikające z realizacji porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Powiatu Kutnowskiego. 

§ 13. Porozumienie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

§ 14. Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje 
Miasto Płock i 2 egzemplarze Powiat Kutnowski. 

§ 15. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Starosta Kutnowski 

Mirosława Gal-Grabowska

Wicestarosta Kutnowski 

Konrad Kłopotowski

Prezydent Miasta Płocka 

Andrzej Nowakowski


