UMOWA nr ………………………………..
w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” –
edycja 2019.
zawarta w dniu ............................................... w Warszawie,
pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministrem”,
reprezentowanym przez:
………....……………………………………………………………………………………………....
................................................................................................................................................................
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie pełnomocnictwa z
dnia ………….. ………….r., znak: ……………….…..
a Wojewodą ……………………………………….……………….........................................
zwanym dalej „Wojewodą”, reprezentowanym
przez:......................................................................................................................................................
działającym na podstawie……………………………………………………………………………...

Na podstawie art. 13 ust. 12 ustawy z dnia 23 października 2018 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2192)
o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Strony zawierają umowę
następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest:
1. Określenie wysokości i trybu przekazywania przez Ministra w 2019 r. Wojewodzie środków
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (zwanego dalej: Funduszem
Solidarnościowym) z przeznaczeniem dla gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Ustalenie zasad i trybu rozliczania środków Funduszu Solidarnościowego, o których mowa
w ust. 1.

§ 2.
1.

Minister przekaże Wojewodzie środki z Funduszu wyłącznie na realizację zadań, o których
mowa w ust. 2 w łącznej kwocie………………………………………..…….……zł
(słownie: …………………...……………………………………………………………złotych),
w trzech transzach wg następującego harmonogramu:
I
transza
nie
później
niż
do
dnia
15
czerwca
2019
r.
w
kwocie………………………………………
II
transza
nie
później
niż
do
dnia
15
września
2019
r.
w
kwocie……………………………………
- III
nie
później
niż
do
dnia
15
listopada
2019
r.
w
kwocie………………………………………

2. Środki, o których mowa w ust. 1, przekazywane są Wojewodzie z przeznaczeniem dla gmin w
zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jak również posiadających orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o
całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o
niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o
niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w
ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 350% obowiązującego
od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy
społecznej.
3. Wojewoda składa wniosek na środki finansowe wraz z listą rekomendowanych wniosków
do Ministra w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. wg załączników nr 2a i 2b do Programu.
4. Środki, o których mowa w ust. 1, Minister przekazuje w transzach zgodnie z ust 1, na podstawie
niniejszej

umowy,

na

wyodrębniony

rachunek

bankowy

Urzędu

Wojewódzkiego

w ...................................................…, o nr …………..…………………………………………...
5. Wojewoda oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 4 rachunku bankowego
i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do dnia
zaakceptowania przez Ministra sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1.
W przypadku braku możliwości utrzymania rachunku, o którym mowa w ust. 4, Wojewoda
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Ministra o nowym rachunku i jego numerze.
6. Środki, o których mowa w ust. 1 Minister przekazuje na podstawie oryginału wniosku Wojewody
w terminach określonych w ust. 1.
do Programu.

Wzór wniosku określa załącznik nr 2a i 2b

§ 3.
1. Wojewoda zobowiązuje się do:
1) wykorzystania przekazanych przez Ministra środków z Funduszu Solidarnościowego
wyłącznie na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy,
2) wykorzystania przekazanych przez Ministra środków, o których mowa w § 2 ust. 1 w terminie
nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.,
3) zwrotu niewykorzystanych w 2019 r. środków, o których mowa w § 2 ust. 1 do dnia
30 stycznia 2020 roku, na rachunek dysponenta Funduszu Solidarnościowego,
nr 13 1130 1017 0020 0967 0420 0010.
4) zwrotu odsetek od środków, o których mowa § 2 ust. 1 do dnia 30 stycznia 2020 roku, na
rachunek dysponenta Funduszu Solidarnościowego,
nr 13 1130 1017 0020 0967 0420 0010.
5) przedstawienia sprawozdania z wykorzystania środków z Programu, przekazanych przez
Ministra na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy, do dnia 20 lutego 2020
roku.
Wzór sprawozdania stanowią załączniki nr 5a i 5b do Programu.
2. Przedstawienia wykazu oszczędności środków z Funduszu.
3. Minister na podstawie wykazu, o którym mowa powyżej może zmniejszyć lub zwiększyć kwotę
środków, o której mowa w § 2 ust. 1, w ramach środków Funduszu, którymi dysponuje w roku
2019 na ten cel.
4. Dokumenty wymienione

w umowie Wojewoda przekazuje na

adres

Departamentu

Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
5. Zwrot środków, po upływie terminów określonych w ust. 1 pkt 3 i 4 następuje z odsetkami za
zwłokę liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się, począwszy od dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu.
Wojewoda zwracając środki, zobowiązany jest wskazać:
1) numer umowy,
2) kwotę niewykorzystanych środków;
3) kwotę odsetek bankowych lub ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy,
4) kwotę ewentualnych odsetek od zaległości podatkowych.
§ 4.
1. Minister może przeprowadzić kontrolę na zasadach i w trybie określonych w przepisach
o kontroli w administracji rządowej.

§ 5.
1. Wojewoda

składa

sprawozdanie

końcowe

z

realizacji

Programu

w

terminie

do 20 lutego 2020 r.
2. Minister zatwierdza sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 do dnia 30 marca 2020 r.
3. Minister ma prawo żądać, aby Wojewoda w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe
informacje, wyjaśnienia oraz dowody do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. Żądanie to jest
wiążące dla Wojewody.
4. W przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 w terminie lub złożenia
sprawozdania niekompletnego, Minister wzywa pisemnie Wojewodę do jego złożenia lub
uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy,
a jedynie złożenia przez Wojewodę pisemnego oświadczenia o nowym rachunku bankowym.
§ 7.
W odniesieniu do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego,

w

szczególności

przepisy

ustawy

z

dnia

27 sierpnia

2009

r.

o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy z dnia 23 października 2018 r. o
Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
§ 8.
1. Umowa obowiązuje z dniem jej zawarcia, dotyczy dofinansowania usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych od dnia 1 marca 2019 roku i obowiązuje do czasu
rozliczenia przekazanych środków Funduszu.
2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony
będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10.
1. Osobą do kontaktów roboczych jest:
1) ze strony Ministerstwa…………………………………………………………………….
tel………………………………………..; adres e-mail…………………………………
2) ze strony Województwa …………………………………………………………………
tel………………………………………….; adres e-mail……………………………………...

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

WOJEWODA

