
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY - projekt

Niniejsze porozumienie zostało zawarte w Wieruszowie w dniu ....... grudnia 2018 roku pomiędzy: 

Gminą Wieruszów

z siedzibą ul. Rynek 7-1, 98-400 Wieruszów, NIP 9970135461

reprezentowaną przez 

Pana Rafała Przybyła – Burmistrza Wieruszowa

a

...........................................................................

..........................................................................

reprezentowanym przez

...............................................................................

w sprawie udzielenia schronienia, osobom tego pozbawionym, o następującej treści:

Mając na uwadze brak ośrodków wsparcia, w którym świadczone są usługi dla bezdomnych na

terenie  Gminy  Wieruszów,  a  które  to  zadanie  jest  zadaniem  własnym  gminy  (art.  17  ust.  

1 pkt 3) w związku z art. 48 i 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst

jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1508) strony ustalają, co następuje:

§1

Niniejsze  porozumienie  reguluje  kwestie  skierowania  i  umieszczania  przez  Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie (MGOPS Wieruszów) do 10 osób bezdomnych do

schroniska dla osób bezdomnych prowadzonego przez .......................................................................

W schronisku umieszczane będą osoby:

1)  bezdomne,  których  ostatnim miejscem zameldowania  jest  Gmina  Wieruszów (art.  101 ust.2

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1508 zm),

2) potrzebujące pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania

jest Gmina Wieruszów.

§2

1.  Schronienie  będzie  udzielane  całodobowo  w  prowadzonym  przez  ......................................

Schronisku dla osób bezdomnych.

2.  Każdorazowe umieszczenie osoby,  o  której  mowa w § 1 odbywa się  na podstawie  decyzji  

o skierowaniu i umieszczeniu w ...........................................................

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 wydawana jest przez MGOPS Wieruszów na podstawie:

1)  pisemnego  wniosku  osoby  zainteresowanej  lub  protokołem  ustnego  zgłoszenia  potrzeby



udzielenia pomocy,

2) wywiadu środowiskowego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra

Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  25  sierpnia  2016  r.  w  sprawie  rodzinnego  wywiadu

środowiskowego  (Dz.  U.  z  2017r.,  poz.  1788zm)  oraz  innymi  dokumentami  związanymi

bezpośrednio z wywiadem środowiskowym.

4. ......................................... zobowiązuje się zapewnić w okresie trwania porozumienia 10 miejsc

dla osób, o których mowa w § 1.

§3

Koszty  pobytu  dziennego  osoby  o  której  mowa  w  §  2,  według  dziennej  stawki  pobytu

w kwocie  ................... zł (słownie: ....................... złote ............... groszy), pokrywane będą przez

MGOPS w Wieruszowie.

§4

1.  Koszt  pobytu  dziennego,  o  którym  mowa  w  §  3  naliczany  będzie  wg  następującego

wzoru: ................ zł x ilość osobodni w miesiącu.

2. Zmiana wysokości kosztu pobytu dziennego, o którym mowa w ust. 1 wymaga każdorazowo

podpisywania aneksu do porozumienia.

§5

Przyjmowane  osoby,  posiadające  świadczenia  przekraczające  kryterium  dochodowe  ustalone

w ustawie o pomocy społecznej będą same opłacać swój pobyt w .......................................  zgodnie

z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowych

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom

bezdomnym z terenu Gminy Wieruszów..

§6

1. Należność, o której mowa w § 3 zostanie uregulowana po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od

daty doręczenia faktury/noty księgowej do siedziby MGOPS Wieruszów.

2. Wraz z fakturą/notą księgową, o której mowa w ust. 1 ................................................ przedstawi

dokumenty rozliczeniowe w formie imiennego wykazu osób, o których mowa w § 2 ust. 3 z terenu

Gminy Wieruszów uwzględniający ilość osobodni.

3.  Fakturę/notę  księgową,  o  której  mowa  w  ust.  1,  ........................................  zobowiązane  jest

składać w MGOPS w Wieruszowie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

4. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień, w którym MGOPS Wieruszów wydał swojemu



bankowi polecenie przelewu.

§7

Brak złożonej w terminie faktury/noty księgowej, o której mowa w § 6 ust.1, skutkować będzie

możliwością odmowy opłacenia pobytu osoby.

§8

................................................,  w  ramach  niniejszego  porozumienia,  zobowiązuje  się  do

zapewnienia osobom, o których mowa w § 1:

1) trzech posiłków dziennie,
2) podstawowych środków czystości i higieny osobistej,
3) pomocy w sprawach formalno-prawnych zgodnie z potrzebami osoby oraz kompetencjami

i zasobami ludzkimi,
4) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
5) opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,
6) przestrzeganie przepisów bhp,
7) aktywizowanie bezdomnych przebywających w ................................................,
8) podejmowanie  działań  służących  readaptacji  przebywających  

w ..........................................................  osób, o których mowa w § 1 motywujących ich do

poprawy funkcjonowania i usamodzielnienia

§9

Niniejsze porozumienie obowiązuje od dnia 1 stycznia  2019 roku, na czas określony, do dnia

31 grudnia 2019 roku.

§10

1.  Porozumienie  może  być  rozwiązane za  miesięcznym okresem wypowiedzenia,  złożonym na

koniec danego miesiąca kalendarzowego.

2.  Strony  Porozumienia  zobowiązują  się  do  niezwłocznego  informowania  w  formie  pisemnej,

o każdej zmianie okoliczności faktycznych dotyczących zawartego Porozumienia mających wpływ

na ich prawa i obowiązki.

3. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu.

4.  Gmina  Wieruszów  ma  prawo  wypowiedzenia  porozumienia  ze  skutkiem  natychmiastowym

w przypadku  niewywiązywania  się  .......................................................................................

z obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia.

§11



1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2.  Ewentualne  spory  wynikłe  z  niniejszego  porozumienia  podlegają  rozstrzygnięciu  w  drodze

negocjacji lub przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Gminy Wieruszów.

§12

Porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.

...........................................      ...................................................

Gmina Wieruszów    Podmiot


