
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE  

 

zawarte w dniu 16 kwietnia 2021 r. 

pomiędzy: 

Gminą Miejską Złotoryja, reprezentowaną przez Roberta Pawłowskiego Burmistrza Miasta Złotoryja,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Grażyny Soi,  

a  

Gminą Miejską Chojnów, reprezentowaną przez Jana Serkiesa Burmistrza Miasta Chojnowa,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Piotra Hasiuk. 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2020, 

poz.713 ze zm.), art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.1876  

ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Chojnowa nr XXXV/168/21 z dnia 27 stycznia 2021, uchwały Rady 

Miejskiej Złotoryi nr 0007.XXVII.228.2021 z dnia 25 lutego 2021r. i uchwały nr 0007.XIII.115.2019 Rady 

Miejskiej Złotoryi z dnia 28 listopada 2019 r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 7245)  

w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym, strony 

zawierają porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Złotoryja przez Gminę Miejską 

Chojnów realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkania chronionego na rzecz 

mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnów. 

§ 1. Gmina Miejska Chojnów realizując zadania własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze 

obowiązkowym powierza Gminie Miejskiej Złotoryja do realizacji zadanie publiczne polegające na objęciu 

mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnów dostępem do mieszkania chronionego prowadzonego przez Gminę 

Miejską Złotoryja. 

§ 2. 1. Gmina Miejska Złotoryja zastrzega, że w pierwszej kolejności zabezpieczy miejsce dla mieszkańców 

Gminy Miejskiej Złotoryja, a mieszkańcy Gminy Miejskiej Chojnów mogą być kierowani do mieszkania 

chronionego w miarę wolnych miejsc. 

2. Do mieszkania chronionego nie będą przyjmowane osoby wymagające całodobowej opieki, a także 

stanowiące zagrożenie dla siebie lub innych mieszkańców. 

3. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie działający z upoważnienia Burmistrza 

Chojnowa będzie każdorazowo przed wydaniem decyzji o skierowaniu uzgadniał z Dyrektorem Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi możliwość skierowania mieszkańca Gminy Miejskiej Chojnów  

do mieszkania chronionego, o którym mowa w § 1. 

4. Umieszczenie w Mieszkaniu Chronionym w Złotoryi odbywa się na podstawie decyzji kierującej 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. 
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§ 3. 1. Gmina Miejska Chojnów ponosi koszty skierowania do mieszkania chronionego osób, w wysokości 

miesięcznego pełnego kosztu utrzymania określonego uchwałą nr 0007.XIII.115.2019 Rady Miejskiej Złotoryi 

z dnia 28 listopada 2019 r. (Dz. Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 7245) w sprawie 

określenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym. 

2. W przypadku pobytu osoby skierowanej do mieszkania chronionego przez okres nie obejmujący pełnego 

miesiąca, wysokość kosztu utrzymania będzie naliczona proporcjonalnie do okresu pobytu osoby skierowanej 

do mieszkania chronionego w danym miesiącu, czyli miesięczny koszt pobytu zostanie podzielony przez liczbę 

dni całego miesiąca i pomnożony przez liczbę dni pobytu w danym miesiącu. Okres pobytu oznacza okres 

faktyczny zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym do dnia jego opuszczenia włącznie. 

3. Odpłatność, o której mowa w ust. 1 Gmina Miejska Chojnów reguluje z dołu, po zakończeniu każdego 

miesiąca w terminie do 14 dnia następnego miesiąca, na podstawie noty wystawionej przez Gminę Miejską 

Złotoryja, na wskazany w umowie numer rachunku bankowego. 

4. W przypadku opóźnień w przekazywaniu odpłatności, o której mowa w ust. 1 i 3 naliczone zostaną 

odsetki liczone jak dla zobowiązań podatkowych. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega aktualizacji: zmiana wysokości opłaty następuje w przypadku 

zmiany wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w mieszkaniu chronionym. Zmiana tej opłaty 

nie wymaga zmiany niniejszego porozumienia i następuje w formie pisemnej z podaniem daty, od której 

obowiązuje. 

§ 4. 1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

z zastrzeżeniem § 3 ust. 5  porozumienia. 

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 

dla każdej ze stron. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Burmistrz Miasta Złotoryja: 

Robert Pawłowski 

 

Skarbnik Gminy: 

Grażyna Soja 

 

Burmistrz Miasta Chojnowa: 

Jan Serkies 

 

Skarbnik Gminy:  

Piotr Hasiuk 
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