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POROZUMIENIE
w sprawie przyjęcia do realizacji zadań przez Miasto Białystok w zakresie przeprowadzania szkoleń
dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
powierzonych przez Powiat Moniecki
zawarte dnia 18 kwietnia 2016 r.
pomiędzy:
Miastem Białystok
z siedzibą ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
NIP: 542 030 46 37,
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Pana Tadeusza Truskolaskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Stanisławy Kozłowskiej
zwanym w dalszej części porozumienia „Przyjmującym”,
a
Powiatem Monieckim
z siedzibą ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki,
NIP 546-11-95-056,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który reprezentują:
Pan Andrzej Franciszek Daniszewski – Starosta, Pan Robert Sidorski – Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Marty Łosiewicz
zwanym w dalszej treści porozumienia „Powierzającym”.
§ 1. Zgodnie z § 1 uchwały nr LVIII/645/14 Rady Miasta Białystok z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie
przyjęcia do realizacji zadań przez Miasto Białystok w zakresie przeprowadzania szkoleń dla kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka powierzonych przez inne
powiaty oraz zgodnie z uchwałą nr XIV/88/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie
powierzenia Miastu Białystok realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej, dotyczącego prowadzenia szkoleń
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia
funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych,
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego, Powierzający przekazuje Przyjmującemu realizację zadań związanych ze szkoleniem kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka kandydatki Mirosławy
Berdowskiej.
§ 2. Przed rozpoczęciem szkolenia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach przekazuje
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku informacje, na podstawie badań psychologicznych
i pedagogicznych, o wstępnym zakwalifikowaniu kandydata skierowanego na szkolenie.
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§ 3. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Białymstoku- certyfikowanych trenerów programu PRIDE.
§ 4. 1. Szkolenie prowadzone będzie według Programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza,
zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - decyzja Ministra Polityki Społecznej
nr 27/2013/RZ z dnia 29 listopada 2013 roku oraz nr 4/2012/RA z dnia 14 marca 2012 roku.
2. Szkolenie prowadzone będzie w wymiarze 54 godzin szkoleniowych i konsultacji indywidualnych
oraz 10 godzin praktyk.
§ 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w imieniu Powierzającego po zakończeniu
szkolenia w ciągu 14 dni od otrzymania noty księgowej zobowiązuje się pokryć koszty przeszkolenia
wskazanych w § 1 uczestników i przekazać na konto Przyjmującego tj. Miasta Białystok - Urzędu Miejskiego
w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku, 73 1240 5211 1111 0010
3442 2897 kwotę 388,80 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 80/100).
§ 6. W przypadku rezygnacji kandydata z uczestniczenia w szkoleniu w trakcie jego trwania Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w imieniu Powierzającego zobowiązuje się pokryć całość
przewidzianych kosztów szkolenia.
§ 7. Nie przekazanie w terminie kwoty, o której mowa w § 5, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości
ustawowej.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 25 kwietnia 2016 r.
do dnia 25 lipca 2016 r.
§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 11. Wykonanie postanowień § 10 zleca się Powierzającemu.
§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.
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