
Projekt „Małopolska Niania” – wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

Załącznik nr 7
do Regulaminu „Małopolska Niania”

Porozumienie – WZÓR

Zawarte dnia ……………… r. w ………………………… pomiędzy:

Gminą  Dąbrowa  Tarnowska  działającą  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  i  Wsparcia

Rodziny  w  Dąbrowie  Tarnowskiej,  ul.  Kościuszki  15A,  33-200  Dąbrowa  Tarnowska,

reprezentowanym przez dyrektora P. Katarzynę Hałun,

a

rodzicami dziecka/rodzicem samotnie wychowującym dziecko:

………………………...………………………., zam. …………………………………………………………………..,
                        (imię i nazwisko)

……….……………………, PESEL …………………………….

………………………...………………………., zam. …………………………………………………………………..,
                        (imię i nazwisko)

……….……………………, PESEL …………………………….

§ 1.

Celem  porozumienia  jest  dofinansowanie  z  budżetu  projektu  „Małopolska  Niania”  kosztów

zatrudnienia niani …………………….…………….…………….……… opiekującej się dzieckiem

                                                                        (imię i nazwisko)

……………………..………...……………...…… w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, będącym

                                    (imię i nazwisko)
synem / córką ………………………………………………..

   (imiona i nazwiska rodziców)

§ 2.

Opieka  nad  dzieckiem  świadczona  jest  na  warunkach  określonych  w  umowie  zawartej  dnia

…………….........… w ……........………………. pomiędzy ……….…….....………...……………

(imię i nazwisko niani)

a rodzicami/rodzicem samotnie wychowującym dziecko …………….............……………………..

(imiona i nazwiska rodziców)

§ 3.

Dofinansowanie wynagrodzenia niani – kosztów jej zatrudnienia – w ramach projektu wynosi 1500

złotych na miesiąc.
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§ 4.

1. Refundacja wydatków związanych z pokryciem kosztów zatrudnienia niani /dofinansowanie/

nastąpi  każdorazowo  w  okresie  10  dni  od  wpływu  poprawnie  wypełnionego  rozliczenia

wynagrodzenia niani, tj.:

a) listy obecności niani;

b) oświadczenie  o  otrzymaniu  wynagrodzenia  przez  nianię,  potwierdzone  własnoręcznym

podpisem lub potwierdzenie dokonania przelewu wynagrodzenia;

c) potwierdzenie odprowadzenia obowiązkowych składek do ZUS (potwierdzenie dokonania

przelewu lub potwierdzenie dokonania płatności na poczcie).

2. Powyższe  dokumenty  mogą  zostać  dostarczone  bezpośrednio  do  koordynatora  projektu,

osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) do 10 dnia miesiąca

następującego po okresie  rozliczeniowym na adres  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

i Wsparcia  Rodziny  w  Dąbrowie  Tarnowskiej,  ul.  Kościuszki  15A,  33-200  Dąbrowa

Tarnowska,.  Na  podstawie  złożonych  dokumentów  zostanie  wypłacone  świadczenia

„Małopolska Niania”. Wyjątkiem jest miesiąc grudzień 2017 r., za który wypłata nastąpi z góry

do 10 grudnia 2017r.

3. Niezłożenie  wymaganych  dokumentów  powoduje  niewypłacenie  świadczenia  „Małopolska

Niania”.

§ 5.

1. Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  i  Wsparcia  Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej  pokryje

z budżetu  projektu  jedynie  rzeczywiście  poniesione  przez  rodziców/rodzica  samotnie

wychowującego dziecko koszty związane z obowiązywaniem umowy, tj. w wysokości 1500 zł

miesięcznie.

2. Dofinansowanie następować będzie każdorazowo przelewem na rachunek bankowy rodziców/

rodzica samotnie wychowującego dziecko, tj.: ..…………………………………………………

Należność  z  tytułu  realizacji  niniejszego  porozumienia  zostanie  uregulowana  ze  środków

budżetu Gminy.

3. Dofinansowanie,  o  którym mowa w ust.  2  niniejszego paragrafu,  będzie  współfinansowane

przez Urząd Województwa Małopolskiego.

§ 6.

Rodzice/ rodzic samotnie wychowujący dziecko oświadczają/a, że:

1. oboje  rodzice/  rodzic  samotnie  wychowujący  dziecko  pozostają/je  w  zatrudnieniu  lub

świadczą/y  usługi  na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej  stanowiącej  tytuł  do  ubezpieczeń

społecznych lub prowadzą/i działalność gospodarczą,
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2. dzieci, o których mowa w umowie, nie są umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie

zostały objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna,

3. nie pełni funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

§ 7.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od ……………………. r. do …………………….. r.

§ 8.

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejsze porozumienie za uprzednim dwutygodniowym

wypowiedzeniem na piśmie.

2. MOPSiWR ma prawo wypowiedzieć  niniejsze porozumienie  ze skutkiem natychmiastowym

w przypadku  naruszenia  przez  rodziców/  rodzica  obowiązków  wynikających  z  niniejszego

porozumienia oraz Regulamin projektu „Małopolska Niania” w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

3. Niniejsze porozumienie wygasa automatycznie, w przypadku rozwiązania umowy stanowiącej

jego podstawę.

§ 9.

Wszelkie  spory  wynikające  lub  związane  z  wykonaniem  niniejszego  porozumienia,  które  nie

zostaną rozwiązane przez Strony na drodze polubownej, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy

dla siedziby Gminy.

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

W zakresie nieuregulowanym w porozumieniu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.

Niniejsze  porozumienie  zostało  zawarte  w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach,  w tym dwa

dla Gminy i jedno dla rodzica.

…………………………………….………...
podpis dyrektora MOPSiWR

…………………………………….………...
podpisy rodziców


