
 

 

 POROZUMIENIE NR UM/BZS/INNE/1/1/1-G/2018 

 w sprawie powierzenia w roku 2018 Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej - interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego 

zawarte w dniu 29 grudnia 2017 roku 

pomiędzy: 

Powiatem Wałbrzyskim, w imieniu którego działa: 

1. Jacek Cichura - Starosta Wałbrzyski 

2. Krzysztof Kwiatkowski - Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego, 

zwany dalej powiatem, 

a  

Gminą Wałbrzych, w imieniu której działa: 

1. Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha,  

zwaną dalej gminą, 

na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm), art. 19 pkt. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/22/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 

2 marca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Miastu Wałbrzych 

i Uchwały Nr XXXVIII/479/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia  

do realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego z zakresu pomocy społecznej.  

Strony porozumienia ustalają: 

§ 1. 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do realizacji prowadzenie zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, polegającej na udzieleniu natychmiastowej 

specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego,  

a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia do 3 miesięcy. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 

2018 roku jednorazowo dla nie więcej niż 7 mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego będących w sytuacji 

kryzysowej. 

3. Przyjęte niniejszym porozumieniem zadanie, będzie realizowane za pośrednictwem jednostki budżetowej 

Gminy Wałbrzych - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu - Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

§ 2. Dla realizacji zadania w sposób określony w § 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia miejsca 

noclegowe wraz z wyspecjalizowaną kadrą. 
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§ 3. 1. Na realizację zadania powiat przekaże gminie środki finansowe w wysokości 32 484,00 zł (słownie: 

trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote) z działu 852 – pomoc społeczna, rozdziału 85220 – 

jednostki specjalistyczne powiatu, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, § 2320 – dotacje 

celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego, na rachunek bankowy gminy: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Bank Polski 

PKO S.A oddz. w Wałbrzychu pod numerem 44 1020 3668 0000 5502 0430 0786 w następujący sposób: 

- do 14-go dnia każdego miesiąca w 2018 r. w wysokości 2 707,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset siedem 

złotych) 

2. Przyznane środki finansowe gmina wykorzysta w terminie do dnia 31 grudnia 2018r. a środki 

niewykorzystane zwróci w tym samym terminie na rachunek bankowy powiatu: 69 1560 0013 2242 2159 5745 

0002. Od niewykorzystanych kwot dotacji zwróconych po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej 

jak dla zaległości podatkowych. 

§ 4. Gmina zobowiązana jest do składania powiatowi półrocznych sprawozdań uwzględniających 

merytoryczną i finansową stronę realizowanego zadania w terminie 15 dni po zakończeniu pierwszego półrocza 

oraz sprawozdania końcowego za cały okres realizacji zadania w terminie do 30 stycznia 2019 r., według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia. 

§ 5. Zmiana postanowień zawartego porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgoda obu stron, wyrażoną 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 6. Niniejsze Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9. Porozumienie sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej  

ze stron. 

Prezydent Miasta Wałbrzycha: 

R. Szełemej 

Starosta Wałbrzyski: 

J. Cichura 

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego: 

K. Kwiatkowski 

  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3102



 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 3102



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 3102



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 3102



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 3102



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 3102



 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 3102



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 3102



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 3102


		2018-06-15T11:42:47+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




