
 

 

POROZUMIENIE 

 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie powierzenia przez Powiat Średzki Powiatowi Dzierżoniowskiemu zadania publicznego 

w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Dzierżoniowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Dzierżoniowie, w imieniu którego 

działają: 

1) Grzegorz Kosowski -Starosta Dzierżoniowski, 

2) Andrzej Bolisęga – Wicestarosta, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu -Iwony Swendrak-Zając, 

a  

Powiatem Średzkim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, w imieniu którego 

działają: 

1) Krzysztof Szałankiewicz - Starosta Powiatu Średzkiego, 

2) Sebastian Burdzy - Wicestarosta Powiatu Średzkiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Czarnoty. 

§ 1. 1. Powiat Średzki powierza, a Powiat Dzierżoniowski przyjmuje do realizacji zadanie publiczne 

w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych dla osób, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz uchwale nr XIX/152/20 

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia Powiatowi 

Dzierżoniowskiemu realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych na rzecz 

mieszkańców Powiatu Średzkiego. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, Powiat Dzierżoniowski będzie realizował poprzez udostępnianie 

1 miejsca w mieszkaniu chronionym treningowym mieszkańcom powiatu średzkiego spełniającym warunki 

korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym. 

3. Do mieszkań chronionych nie będą przyjmowane osoby wymagające całodobowej opieki, a także 

stanowiące zagrożenie dla siebie lub innych mieszkańców. 

§ 2. Do realizacji niniejszego porozumienia wskazuje się jednostki organizacyjne Powiatów, tj. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Środzie Śląskiej. 
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§ 3. 1. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie  

lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji  

ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. 

2. Zakres wsparcia i usług świadczonych w mieszkaniu chronionym będzie zgodny z obowiązującymi 

przepisami i uzależniony od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających 

z mieszkania. W prowadzonych mieszkaniach nie zapewnia się mieszkańcom wyżywienia i odzieży. 

§ 4. 1. Zasady kierowania do wsparcia w mieszkaniu chronionym określają przepisy ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 5. 1. Powiat Średzki będzie każdorazowo informował i konsultował skierowanie mieszkańca powiatu 

średzkiego do mieszkania chronionego z Powiatem Dzierżoniowskim. 

2. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określone są w uchwale 

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. 

3. Powiat Średzki za okres pozostawania w gotowości przez Powiat Dzierżoniowski na przyjęcie 

mieszkańca powiatu średzkiego do mieszkania chronionego ponosi opłatę w wysokości 900,00 zł miesięcznie 

(słownie: dziewięćset złotych 0/100) proporcjonalnie do ilości dni pozostawania w gotowości. 

4. W przypadku umieszczenia mieszkańca powiatu średzkiego w mieszkaniu chronionym Powiat Średzki 

ponosi odpłatność w wysokości różnicy pomiędzy ustalonym pełnym kosztem utrzymania w mieszkaniu 

chronionym, a opłatą wnoszoną przez mieszkańca powiatu średzkiego. 

5. Powiat Średzki ponosi pełny koszt utrzymania mieszkańca powiatu średzkiego w mieszkaniu 

chronionym, w przypadku gdy osoba kierowana nie posiada dochodu lub gdy jego wysokość jest niższa  

od kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej. 

6. Koszty, o których mowa w ust. 4 i 5, Powiat Średzki będzie ponosić za okres pobytu mieszkańca 

w mieszkaniu chronionym wskazany w decyzji kierującej, do dnia jego opuszczenia włącznie. 

7. Opłaty ponoszone przez Powiat Średzki, o których mowa w ust. 3-5 stanowią dochody Powiatu 

Dzierżoniowskiego. 

8. Dobowa stawka za pobyt w mieszkaniu chronionym zgodnie z uchwałą nr XV/125/20 Rady Powiatu 

Dzierżoniowskiego z dnia 25 lutego 2020 r. wynosi 39,37 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych, 37/100). 

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie poinformuje Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej o każdej zmianie dobowej stawki za pobyt mieszkańca 

w mieszkaniu chronionym w formie pisemnej. 

10. Zmiana wysokości dobowej stawki za pobyt w mieszkaniu chronionym nie wymaga wprowadzenia 

zmian w formie aneksu do porozumienia. 

11. Odpłatność po stronie Powiatu Średzkiego realizowana będzie na podstawie not księgowych 

wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w okresach 

miesięcznych, uwzględniających liczbę osób skierowanych do mieszkania chronionego i dni ich pobytu, 

w następujący sposób: 

NABYWCA: 

Powiat Średzki 

ul. 3 Maja 17B 

11-600 Węgorzewo 

NIP: 845-18-62-015 

ODBIORCA: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej 

ul. Wrocławska 2  

55-300 Środa Śląska 
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12. Powiat Średzki będzie przekazywał środki finansowe z tytułu odpłatności na rachunek bankowy 

Powiatu Dzierżoniowskiego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie nr 73 9527 0007 0026 

0817 2000 0001 w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej noty księgowej. Za datę 

wpływu środków uznaje się datę uznania rachunku bankowego Powiatu Dzierżoniowskiego. 

13. Zmiana numeru konta bankowego nie wymaga aneksu do porozumienia. 

14. Powiat Dzierżoniowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia 

w Dzierżoniowie zobowiązuje się do składania w czasie trwania Porozumienia do 15 stycznia każdego roku  

do Powiatu Średzkiego rozliczenia dotacji przekazanych przez Powiat w danym roku. 

15. W przypadku opóźnień w przekazywaniu środków, o których mowa w ust. 10 i 11 naliczone zostaną 

odsetki liczone jak dla zobowiązań podatkowych. 

§ 6. Powiat Średzki za pośrednictwem osoby przez siebie upoważnionej może sprawdzić przebieg realizacji 

porozumienia przez Powiat Dzierżoniowski, w każdym czasie. 

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

§ 8. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną 

w formie pisemnego aneksu, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w § 5 ust. 7 i ust. 11. 

§ 9. 1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień niniejszego porozumienia  

lub nienależytego ich wykonywania, druga strona może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem 

natychmiastowym. 

§ 10. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu przez 

sąd powszechny właściwy według siedziby Powiatu Dzierżoniowskiego. 

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie będą miały przepisy ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz inne właściwe dla przedmiotu porozumienia. 

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie 1 października 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, ogłoszenia dokona Powiat Dzierżoniowski. 

Starosta Dzierżoniowski: 

Grzegorz Kosowski 

Starosta: 

Krzysztof Szałankiewicz 

Wicestarosta: 

Andrzej Bolisęga 

Wicestarosta: 

Sebastian Burdzy 
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