WARMIŃSKO-MAZURSKI
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Wydział Polityki Społecznej
Olsztyn 16.07.2018 r.
PS-I.946.12.12.2018
Urzędy Miast i Gmin
– wszystkie –

Uprzejmie informuję, że 13 lipca br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia
4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za Życiem” (Dz. U. poz. 1860,
z późn. zm), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), ogłosiło „Program
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, dotyczący
dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodzinnej pieczy zastępczej, zwany dalej
„Programem” i zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do składania zapotrzebowań
w zakresie Programu.
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl w zakładce aktualności oraz na
stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
www.uw.olsztyn.pl – w zakładce polityka społeczna - programy rządowe i resortowe.
W związku z powyższym, zgodnie z zapisami programu, uprzejmie informuję,
iż zapotrzebowanie należy składać do tutejszego Urzędu w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 20 lipca 2018 roku wyłącznie na wzorze określonym przez MRPiPS, (załącznik nr 1dla powiatów) za pomocą Platformy elektronicznej ePUAP bądź CU, która jest preferowaną
formą korespondencji w przedmiotowym zakresie. W przypadku braku możliwości jej
wykorzystania, dopuszcza się również możliwość przesyłania zapotrzebowania w wersji
papierowej na adres tut. Wydziału (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ogłoszeniu
o Programie).
Dodatkowo proszę o przesyłanie zapotrzebowań drogą mailową w wersji edytowalnej
(formularz w excelu) na adres akoros@uw.olsztyn.pl, w temacie wiadomości proszę wpisać
nazwę gminy i Program asystent – zapotrzebowanie.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z Panią Joanną
Pieniak pod numerem tel. (89) 523-27-25 bądź Panią Anną Koroś – Czubak pod numerem tel.
(89) 523-26-68
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