
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR GKI.7140.158.2017 

BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO 

z dnia 14 grudnia 2017 r. 

w sprawie dofinansowania działalności placówek dla osób bezdomnych, która działają na terenie Miasta 

Lidzbarka Warmińskiego, a świadczą usługi osobom bezdomnym z terenu Gminy Kiwity 

Na podstawie: 

- Uchwały Nr XLIII/344/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmiński z dnia 20 września 2017 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Miastem Lidzbark Warmiński i Gminą 

Lidzbark Warmiński oraz Miastem Lidzbark Warmiński i Gminą Kiwity, dotyczących dofinansowania 

działalności placówek dla osób bezdomnych, które działają na terenie Lidzbarka Warmińskiego 

- Uchwała Nr XXV/146/17 Rady Gminy Kiwity z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kiwity i Gminą miejską Lidzbark Warmiński dotyczącego 

dofinansowania działalności placówek dla osób bezdomnych, które działają na terenie Miasta Lidzbark 

Warmiński w celu realizacji zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1769), polegających na obowiązku udzielenia schronienia osobom 

bezdomnym i prowadzenia ośrodków wsparcia, zostało zawarte porozumienie pomiędzy: Gminą Miejską 

Lidzbark Warmiński, reprezentowaną przez Pana Jacka Wiśniowskiego - Burmistrza Miasta, Panią 

Jolantę Procajło - Skarbnika a Gminą Kiwity, reprezentowaną przez Pana Wiesława Tkaczuka - Wójta 

Gminy Kiwity, Panią Iwonę Plaskotę - Skarbnika o treści następującej: 

§ 1. 1. Gmina Kiwity powierza Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński wykonanie zadania własnego Gminy 

Kiwity, polegającego na prowadzeniu noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych zwanych dalej „Placówki 

dla bezdomnych” i w tym celu zawierają niniejsze porozumienie. 

2. Gmina Miejska w celu wykonania zadani określonego w pkt 1 zapewni na prowadzenie placówek dla 

bezdomnych stosowane pomieszczenia, zorganizuje obsługę administracyjną i organizacyjną, a następnie 

zapewni jej funkcjonowanie przez okres obowiązywania niniejszego porozumienia oraz ustali odpłatność za 

pobyt w Placówce dla bezdomnych. 

3. Gmina Kiwity zobowiązuje się do partycypacji w wydatkach na utrzymanie Placówki dla bezdomnych, 

poprzez przekazanie środków na bieżącą działalność, stanowiących równowartość rzeczywistego utrzymania 

Placówek dla bezdomnych w wysokościach określonych w §5 porozumienia. 

4. Przyznanie świadczeń w postaci usług Placówek dla bezdomnych, następuje na podstawie skierowania 

wydawanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiwitach. 

§ 2. Placówki o których mowa w § 1, są to Noclegownia i Ogrzewalnia, zlokalizowane są w Lidzbarku 

Warmińskim przy ulicy Lipowej 21 B, zwane dalej będą Placówkami, 

§ 3. Placówki prowadzone są i nadzorowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku 

Warmińskim a finansowane z budżetu Miasta Lidzbark Warmińskim. 
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§ 4. Przyjmowanie i pobyt osób bezdomnych o których mowa w § 1 odbywa się na zasadach określonych: 

1) w art. 48 i 48a ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), 

2) w regulaminach wewnętrznych placówek dla osób bezdomnych. 

§ 5. 1. Gmina Kiwity zobowiązuje się do partycypacji w wydatkach na utrzymanie Placówek dla 

bezdomnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, 

a) w 2017 roku w kwocie 2.000,00 zł, 

b) w 2018 roku w kwocie 6.000,00 zł, 

§ 6. 1. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Lidzbarku Warmińskim rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania dowodu księgowego przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach, przy czym w 2018 roku płatność będzie realizowana w 

dwóch ratach w następujących miesiącach: czerwiec i listopad. 

§ 7. Strony deklarują pełną współpracę w wymiarze koniecznym dla właściwej realizacji zadań 

przewidzianych w niniejszym Porozumieniu. 

§ 8. 1. Porozumienie zawiera się na czas określony i obejmuje okres dwóch lat tj. 2017 r. i 2018 r. 

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 10. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszego porozumienia podlegają rozstrzygnięciu na 

drodze negocjacji miedzy stronami. 

§ 11. 1. Porozumienie sporządzone zostało w pięciu egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden 

egzemplarz przeznaczony do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

3. Wykonanie porozumienia powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lidzbarku Warmińskim i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiwitach. 

  

Burmistrz Miasta 

Jacek Wiśniowski 

Wójt Gminy 

Wiesław Tkaczuk 

 

Skarbnik Miasta 

Jolanta Procajło 

 

Skarbnik Gminy 

Iwona Plaskota 
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