
 

 

POROZUMIENIE NR 160/2018 

 

zawarte w dniu 29 maja 2018 roku pomiędzy: 

 

Powiatem Lubańskim z siedzibą w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, NIP 613-14-39-691 reprezentowanym  

przez: 

1. Walerego Czarneckiego – Starostę Lubańskiego 

2. Wojciecha Zembika – Wicestarostę Lubańskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Lubańskiego – Anny Wojewoda 

a: 

Powiatem Górowskim z siedzibą w Górze, ul. Mickiewicza 1, NIP 693-19-57-453 reprezentowanym  

przez: 

1. Piotra Wołowicza - Starostę Górowskiego 

2. Pawła Niedźwiedzia - Wicestarostę Górowskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Górowskiego - Wiesława Pospiecha 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art.5, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 późn. zm.) w związku 

z art. 6 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), a także w oparciu o treść uchwały nr XLIV/345/2018 Rady Powiatu Lubańskiego 

z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z powiatami oraz miastem na 

prawach powiatu w sprawie wykonywania przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku usług 

w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatów i miasta na prawach powiatu i uchwały  

nr XXIV/150/2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie Porozumienia z Powiatem Lubańskim w sprawie wykonywania usług w zakresie interwencji 

kryzysowej. 

§ 1. 1. Powiat Górowski powierza, a Powiat Lubański przyjmuje wykonywanie zadania polegającego  

na pozostawaniu w gotowości do zapewnienia schronienia mieszkańcom z terenu Powiatu Górowskiego, 

znajdującym się w stanie kryzysu, świadczeniu usług w zakresie interwencji kryzysowej. Interwencja 

kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań, których celem jest przywrócenie równowagi 

psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji 

kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. 

2. Obszarem współpracy jest interwencja kryzysowa dla mieszkańców Powiatu Górowskiego, znajdujących 

się w stanie kryzysu, obejmująca zapewnienie w ośrodku: 

1) schronienia do 3 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych przedłużenia pobytu i udzielania wsparcia 

w dłuższym okresie zgodnie z Indywidualnym Programem Wsparcia (IPW), 
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2) natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w sytuacji potrzeby poradnictwa socjalnego, 

pedagogicznego lub prawnego osobom przebywającym w Ośrodku. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane będą przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

z siedzibą w Smolniku, Smolnik 22, Gmina Leśna – zwany dalej „Ośrodkiem". 

4. Informacja o realizowaniu przez Powiat Lubański zadania polegającego na zapewnieniu osobom z terenu 

Powiatu Górowskiego dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej, zostanie 

upubliczniona przez obie strony porozumienia i będzie dostępna dla potencjalnych klientów oraz służb 

i instytucji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie. 

5. Powiat Lubański oświadcza, że Ośrodek posiada kadrę legitymującą się uprawnieniami  

oraz doświadczeniem w świadczeniu usług specjalistycznego poradnictwa i udzielania pomocy osobom 

znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz dysponuje warunkami lokalowymi odpowiednimi  

do należytego świadczenia usług tego typu. 

6. Interwencja kryzysowa o której mowa w ust. 2 udzielana będzie mieszkańcom Powiatu Górowskiego, 

skierowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze, z wyjątkiem sytuacji, w których 

mieszkańcy w stanie wskazującym na potrzebę udzielenia bezzwłocznej pomocy, zgłoszą się do Ośrodka 

z pominięciem PCPR w Górze, zwłaszcza poza godzinami urzędowania tej jednostki. 

7. O fakcie zgłoszenia się do Ośrodka osób z terenu Powiatu Górowskiego z pominięciem Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Górze, Ośrodek powiadamia niezwłocznie Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Górze. 

8. Każda osoba umieszczona w OIK – u będzie miała opracowany IPW dostosowany do indywidualnych 

potrzeb. 

9. Powiat Lubański w trakcie trwania Porozumienia zobowiązuję się przedkładać Powiatowi Górowskiemu 

informacje dotyczące ilości i sposobu udzielanego wsparcia mieszkańcom Powiatu Górowskiego w systemie 

kwartalnym do 20 każdego miesiąca. 

10. Powiat Lubański zastrzega wykonanie zadania wskazanego w ust. 1 w ramach ilości miejsc w Ośrodku 

przeznaczonych do dyspozycji Powiatu Górowskiego zgodnie z § 3 ust.1 W przypadku braku miejsc Powiat 

Lubański nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udzielenia wsparcia osobom tego wymagającym 

przekraczającym ustalony limit, a zapewnienie wsparcia mieszkańcom Powiatu Górowskiego leży po stronie 

Powiatu Górowskiego. 

§ 2. 1. Udzielenie schronienia oznacza zapewnienie zamieszkania w hostelu Ośrodka. Do dyspozycji 

mieszkańców są wspólne prysznice, toalety, kuchnia i jadalnia. We własnym zakresie mieszkańcy 

przygotowują posiłki i zapewniają utrzymanie czystości. 

2. Zorganizowanie pomocy materialnej (w przypadku takich potrzeb) w trakcie pobytu mieszkańców 

Powiatu Górowskiego w Ośrodku pozostaje po stronie i w gestii Powiatu Górowskiego. Nad pobytem 

mieszkańców całą dobę czuwa wyspecjalizowania kadra. Personel Ośrodka prowadzi stały monitoring stanu 

osób i interwencyjne oddziaływania terapeutyczne. 

3. W trakcie pobytu mieszkańcy mają możliwość skorzystania z pełnej oferty terapeutycznej,  

zajęć indywidualnych i grupowych. 

§ 3. 1. Powiat Górowski zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych ze stanem gotowości  

do udzielenia schronienia oraz pobytu całodobowego dla 1 osoby z terenu Powiatu Górowskiego. 

2. Opłata za gotowość przyjęcia w Ośrodku 1 osoby (dorosłej lub dziecka) ustalana jest na dany  

rok kalendarzowy. Opłata za gotowość na 2018 rok wynosi 1 040,00 zł miesięcznie. Opłata za gotowość  

na lata następne będzie ustalany poprzez aneks do porozumienia. 

3. W roku kalendarzowym 2018 Powiat Górowski przekaże Powiatowi Lubańskiemu na realizacje zadań 

wynikających z niniejszego porozumienia dotację w kwocie stanowiącej iloczyn stawki z ust. 2 oraz liczby 

miesięcy za 2018 rok. 

4. Kwota, o której mowa w ust. 2 ulega pomniejszeniu tylko w przypadkach określonych w § 6 ust. 2 i 4. 
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5. W przypadku potrzeby i możliwości udzielenia schronienia dla większej niż określona w ust. 1 liczby 

osób Powiat Górowski zobowiązuje się do pokrycia koszów pobytu tych osób w oparciu o kalkulację 1 osoba  

x koszt pobytu wskazany w ust. 2 za każdy miesiąc. Koszt za niepełny miesiąc rozliczany będzie 

proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym według schematu koszt pobytu / ilość 

dni w miesiącu x ilość faktycznych dni pobytu. 

6. Środki finansowe o których mowa w ust. 2 będą przekazywane przez Powiat Górowski z góry  

na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lubaniu Nr 26 2030 0045 1110 0000 0082 5010, prowadzony 

w banku: BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/Jelenia Góra do 10 dnia każdego miesiąca. 

7. Środki finansowe o których mowa w ust. 5 będą przekazywane przez Powiat Górowski zgodnie z notą 

księgową, wystawioną przez Powiat Lubański na Powiat Górowski w następujący sposób: 

 Nabywca: Powiat Górowski, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, NIP 693-19-57-453 

 Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 8 w terminie 14 dni  

od daty otrzymania noty księgowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lubaniu: 26 2030 

0045 1110 0000 0082 5010, prowadzony w banku: BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/Jelenia Góra 

8. Powiat Lubański zobowiązuje się przekazać w całości środki z dotacji otrzymane od Powiatu 

Górowskiego na pokrycie kosztów działalności Ośrodka oraz kosztów obsługi merytorycznej zadania. 

9. W przypadku opóźnień w przekazywaniu środków, o których mowa w ust. 6 i 7, naliczone zostaną 

odsetki liczone jak dla zobowiązań podatkowych. 

§ 4. Powiat Górowski za pośrednictwem osoby przez siebie upoważnionej może sprawdzić przebieg 

realizacji porozumienia przez Powiat Lubański. 

§ 5. 1. Powiat Lubański w trakcie trwania porozumienia oraz po jego wygaśnięciu zobowiązuje  

się we wskazanym terminie przedkładać Powiatowi Lubańskiemu wszelkie informacje związane z realizacją 

niniejszego porozumienia, w szczególności dane niezbędne do sporządzenia sprawozdań uwzględniających 

realizacje zadań określonych w § 1. 

2. Rozliczenie z otrzymanej dotacji w formie merytoryczno – finansowej, uwzględniającej realizację zadań 

określonych w §1 winno nastąpić do dnia 31 stycznia następnego roku pod rygorem zwrotu dotacji. 

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie w każdym czasie za miesięcznym wypowiedzeniem 

sporządzonym na pisemnym wraz z uzasadnieniem lub w każdy czasie za pisemnym porozumieniem stron. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie porozumienia, za które ponosi 

odpowiedzialność Powiat Lubański lub rażącego naruszenia porozumienia przez jedną ze stron, druga strona 

ma prawo rozwiązać niniejsze porozumienie w trybie natychmiastowym przez oświadczenie złożone drugiej 

stronie na piśmie. 

4. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 3 strony porozumienia zobowiązują się do rozliczenia 

wzajemnych należności i zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia doręczenia oświadczenia, 

o których mowa w ust. 3 wraz z odsetkami liczonymi jak dla zobowiązań podatkowych, których  

bieg rozpoczyna się od daty przekazania środków dotacji. Środki podlegające zwrotowi stanowić będą iloczyn 

kwoty przekazanej dotacji podzielonej przez liczbę dni obowiązywania porozumienia i liczby dni, w których 

zadanie nie było realizowane. 

5. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Zmiany rachunków bankowych określonych w porozumieniu nie wymagają sporządzenia aneksu  

do porozumienia. O zmianie rachunku bankowego strony powiadamiają pisemnie. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

W przypadku ewentualnych sporów wynikających z porozumienia, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie 

sąd powszechny dla Powiatu Lubańskiego. 
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§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

§ 9. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 

2018 roku. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Starosta Górowski: 

P. Wołowicz 

Wicestarosta Górowski: 

P. Niedźwiedź 

Skarbnik Powiatu: 

W. Pospiech 

Starosta Lubański: 

W. Czarnecki 

Wicestarosta Lubański: 

W. Zembik 

Z up. Skarbnika Powiatu 

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów: 

A. Sobolewska 
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