
Uchwała Nr 170/XXVI/2004
Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatami: mińskim, radziejowskim,
grodziskim, siedleckim, wołomińskim, pruszkowskim, nowodworskim, garwolińskim, piaseczyńskim,
warszawskim zachodnim, lubelskim, jeleniogórskim w sprawie umieszczania dzieci w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.

Uchwała Nr 170/XXVI/2004
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatami: mińskim, radziejowskim,
grodziskim, siedleckim, wołomińskim, pruszkowskim,

nowodworskim, garwolińskim, piaseczyńskim, warszawskim zachodnim,
lubelskim, jeleniogórskim w sprawie umieszczania dzieci w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz ponoszenia

wydatków na ich utrzymanie.

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64,
poz. 593), art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz.  1592 z  późn. zm.) oraz  art. 54 ustawy z  dnia  13 listopada 2003r. o dochodach
jednostek samorządu  terytorialnego  (Dz.U.  z  2003  r.  Nr 203,  poz.  1966),  Rada  Powiatu  w  Otwocku
uchwala, co następuje:

§ 1

WyraŜa  się  zgodę  na  zawarcie  porozumienia  z  powiatami:  mińskim,  radziejowskim,  grodziskim,
siedleckim,  wołomińskim,  pruszkowskim,  nowodworskim,  garwolińskim,  piaseczyńskim,  warszawskim
zachodnim,  lubelskim,  jeleniogórkim  w  sprawie  umieszczania  dzieci  w  placówkach  opiekuńczo  –
wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.

§ 2

Do podpisania przedmiotowego porozumienia upowaŜnia się Zarząd Powiatu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie  wyraŜenia  zgody na zawarcie porozumienia  z
powiatem mińskim,  radziejowskim, grodziskim, siedleckim, wołomińskim, pruszkowskim, nowodworskim,
garwolińskim, piaseczyńskim, warszawskim zachodnim, lubelskim, jeleniogórkim w sprawie umieszczania
dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz ponoszenia wydatków na
ich utrzymanie.

Zgodnie z art. 86 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.
593) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej ponosi
wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługującej danej rodzinie zastępczej.
Zgodnie  z  art.  86  ust.4  powołanej  wyŜej  ustawy  o  pomocy  społecznej  powiat  prowadzący  rodzinę
zastępczą  przyjmującą  dziecko  zawiera  z  powiatem właściwym ze  względu na  miejsce  zamieszkania
przyjętego  dziecka  przed  umieszczeniem w rodzinie  zastępczej  porozumienie  w  sprawie  umieszczenia
dziecka i wysokości ponoszonych w związku z tym wydatków.
Zgodnie  z  art.  86  ust.  2  i  4  ustawy z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy społecznej,  w  przypadku
umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo – wychowawczej
ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej
placówce, zgodnie z podpisanym porozumieniem (taki sposób finansowania placówek będzie obowiązywał
od dnia 1 stycznia 2005 r.)
Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów, jak
równieŜ biorąc pod uwagę przedmiot  porozumienia, o którym mowa w art. 86 ust. 4 ustawy o pomocy
społecznej,  przedmiotowe  porozumienie  jest  porozumieniem administracyjno  –  prawnym,  do  którego
zastosowanie  mają  przepisy ustawy o  samorządzie  powiatowym oraz  ustawy o  dochodach jednostek
samorządu terytorialnego.
Porozumienie to powinno zostać wydane w formie uchwały przez Radę Powiatu.
Umieszczenie  w treści  w/w porozumienia  danych dotyczących konkretnej  rodziny i  konkretnego dziecka
naruszałoby zasadę ochrony danych osobowych, jak i równieŜ zasadę ochrony praw dziecka.
Reasumując,  przedmiotowa  uchwała  dotyczy  wyraŜenia  zgody na  zawarcie  porozumienia  z  powiatem
mińskim,  radziejowskim,  grodziskim,  siedleckim,  wołomińskim,  pruszkowskim,  nowodworskim,
garwolińskim, piaseczyńskim, warszawskim zachodnim, lubelskim, jeleniogórkim w sprawie umieszczania
dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz ponoszenia wydatków na
ich utrzymanie, natomiast Zarząd Powiatu, wykonując powyŜszą uchwałę zawiera porozumienie w sprawie
umieszczenia  konkretnego  dziecka  w  konkretnej  rodzinie  zastępczej/  placówce  opiekuńczo  –
wychowawczej.


