
\

umowa

z dnia i¡ 1' l '{ i ; " '

w sprawie zlecenia pfowadzenia placówki opiekuóczo-wychowawczel

otaz paekazania dotaali na rcalizaqQ zadania z bud2etu powatu

zawaia pamiQdzy Zae4dern Powlatu Mióskiego z siedzib4w l\4i'isku lvlazowrecklm

ui xoSclijszri'¡,'zwany.rr dalei zaft4dem reprezentowanym pzez:

1 . Pana Czeslawa luroczka - Staroste
2 Pana Krzysztofa l\¡ichalika - Wcestaroste

zwanYm dalej Zlecen¡odawcq

a

Zoromadzeniem Sióstf Kapucvnek Najswietszego S"t"" !9i!::..y-.:]Tnicv 
z s¡edzibe

i,'sü""i"v .il. éx"lt a2A, zwaÁym dalej zleceniobiorcq reprezentowanym przez:

s. Edyte Mróz - Dyrektora

o nastePujqcei trcéci:

Na oodstawie ad 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku -o finansach publicznych

i& "ü. ;;dó3; Ñl. ls, ü. l¿e, z pó2o zm\' árt rg pn ¿' af 25 i aft 33 ust' 1-4 ustawv

z dnia 12 Í1at@ 2Qa4 I o pomocv sPolecznejiOz, U \'yll^o: 593 1l-91 
2m)iUchwatv

iiáiufoóilz"_ii, powiatu ¡¡i,i'srieóá z dn'i; 29 srudnia 2004 r. w-spfawie fozstr4ysniecia

"t"",táoá 
r""r.r"|. 

"ieñ 
i udzietenia d;tacji na realizacje w latach 2005-^2009 zadañ powiatu

iJ'?;r,e"sJ ;;ián¡a opieri i 
- 

r['Znowania diieciom c¡tkowicie lub czQéciowo

Dozbawionyn'l opieki fodzrców pzez priwadzenie placówek opiekuóczo-wychowawczych

Úpu socjarizacyjnego. rcdzinnego' ¡nterwencylnego
strony postanawiajq co nastepUJe:

s1

1 'Z |ecen iodawcaz |ecaaZ]ecen iob io rcapzy j rnu jedo ' .ea l i zac j iw |a tach2005-2009
zadanie powiatu t r"rr""u po-to"y sioÉáná poleg"jece na zapewnianiu opieki

iwvchowania 15 dzecrom 
"tno*iót 

Lu czgeóiáwo pozlawionym opieki rodz¡ców

* oia¿wce ooiet<uñczo-wychowawczej, zwanej dalei placÓwlq

2.

3.

4 . OrganizacjQ placówki oraz szczegóiowy zakres
organizacyjny PlacÓwki".

SZ

1. Dzieci do placówki p.zyjmowane sa na podsiawie skrerowania Starosty l'4iiskjego lub

dzialajacego z jego upowaznlenla jyreitota P-owlatowego Centrun¡ Pomocy Rodzinle

w lt¡¡óitu Ñ¡lazówieckirn z zastzezeniem ust 3

Placówka bQdzie Prowadzona
o pomocy spolecznej-

W miarg posiadanYch wolnych
wielofunkcyinej.

pr¿ez Zleceniobiorce zgodnie z przepisar¡¡ ustawy

m¡ejsc, placówka moZe p€4nié lakze zadania placówki

je j  zadan okres la , ,Regu lamin



. Oolale za Pobyt dziecka' zgodn¡e
st;rosta wlaócwY ze wzgleoLr na
do Placówki

3. Do placówki moga byó kierowane dzieci

ustawy o pomocy sporccznej

S''

'1. Na dofinansowan e realizacji zadania, o którym rnowa t S-11..-41"""n'oo'otT' 
.ilvtv""¿ ¡e¿tie dotacje w'wysokoéói oxreétonil corocznie w uchwale bud2etowei

z terenu innych powiatów w trybie art' 86

r. realizacji zadania, o którym mowa
dwjeéc¡e tzydzieÉci cztery tyslqce

w ratach miesiecznych na Podstawe
informacj¡,

3!,.'r,l¿i.ts

z pzepisaml ustawy
miejsce zam¡eszKanla

o pomocy spolecznej, ustala
dziecka przed skierowaniem

Powiatu ¡rióskiego

2. Wvsokosc dotacji na do'inansowanre w 2005

w S1. wynosi 234 00000 zl rsrown'e:

zlotych 00/100).

3 .

5 .

okreó |onawust .2kwotadotac j iwyn ikazwie lkoéc imies iecznegodof inansowan|a
Éin"oo *"¡o*.nr." ustalonel na kwote '1 3oo'00 zl (slown¡e: jeden tysr4c !'zvs!a

oowc-n OO¡iOOl ; l¡cz¡y wyci'owanków w placowce'

okreÉ|onawust '2kwotadotac j lu |egn iezmnie jszen iuwpzypadkuzmnie jszen ia
liczby dzieci pzebywajqcych w placowce

W pzypadku, gdy pobyt dziecka w placówce nie bedzie obeimowal calego mresraca'

**ii"'i"t""¡ 
"irójl.ná 

w usl2 zostanie zmniejszoña proporcjonalnie do faktycznvch

oni poOl- * pf".¿""e liczac 1i3O tej kwoty za kazdy dzien pobytu

4 .

s4

w ten¡inie do 28 dnia ka2dego mleslac¿'

Zleceniobiorca zobowlEzuje sl9 do:
1) Pzeznaczenta w caloéci pzyznanej

w  s 1 ,

2) Prcwadzenia zadania zgodnie z legutaminem

s5

dotacji na fealizacje zadania, o Kórym mowa

i obowi4zujqcymi standardami,

3) Pvedkladana focznych sprawozdaó zawieEjacych zestawienia , kosztow reallzacll

zada^ia ataz zeczowego *yoon"ná z u*titqani"nl"m liczby vYrychowanków

w termin e 30 dni po uptpvie razoelá rót<u nuozeówego zgodnie-z- rczpatz4dzenieÍ1

úi;l;i;" É;;t i'Potitvki spolecz-ne1 z dnia 30 czerwca 2000 rokLr w sprawre

;;;;;"*y; zasad-.i iorm *spót¿ziatun¡" adminisiracji publicznei z innvmr

oodrn ió iamiorczwzarcwo, "n ,u tó* isprawozdañzrca l i zad izada^pomacy



- ,.':r..rt..::f-r. 
:

spotecznei \Dz. U Z2OOO t
w terminie 30 dni Po uPlYWle

4) Umozliwienia wgladu do
zlecen¡odawcy.

5) Pzekazy /ania p¡semnej dokumentacji o liczb e wychowanków w danym mleslecu

wg stan; na dzieó 25 miesi4ca za który zostanie pzekazana dotacja

s6

Nre wvkozvstana w danym roku kwota dotacji o której mowa w 53 lub dotacja wylozystana

nrezgódnre; jej pzezraq¿enie^1 oodlega zw'otowi na 'achLlneh bLdzetu powlalu

s7

Do spraw nieregulowanych niniejsz4 umowA maja zastosowanie odpowiedn¡e pzepisy

[;;il by*il";l;, uiiá"v z oniá 12 marca 2oM roku o pomocv spolecznej (Dz.u nr 64'
'aá). 

sgz z'pazn.-zm.) orai ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansac¡ publ¡cznyc¡
' (Dz.u.  

z2OA3 r  Nr '15,  poz.  148 2pó2n zm\

s8

Wszelkie zmiany ninlejszej umowy wymagajaformy pisemnej pod rygorem n¡ewa2roso'

ge

Umowe sporzedzono w czterech jednobzmiacych egzemplarzach po dwa dla kazdei ze

stron.

ZLecen¡odawca ,-- A ii 
:j,¿r 

;¡1

nr 55. poz. 662), ofaz sprawozdanie z rcalizaqi zadania
okfesu, na który umowa zostala zawada

dokumentacji realizowanego zada'ria na 2Edanie

Zleceniobiorca

i , i rgt lALt i { l ¡3i1i l ;C

i"'i, //i,:-,


