
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR OZ.421.3.5.2019.BK 

 

zawarte w dniu 28 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie   powierzenia przez Miasto Lidzbark Warmiński zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu 

pomocy i wykonywania obowiązków nadzoru nad wykonywaniem tych usług Gminie Kiwity 

Na podstawie: 

- art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 

- art. 17 ust. 1 pkt 11 i 16  i art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1508 z późn. zm.) 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów 

pomocy (Dz. U. z 2012 r., poz. 719) 

- Uchwały Nr V/33/19 Rady Gminy Kiwity z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie działalności 

rodzinnego domu pomocy 

- Uchwały Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmiński z dnia 30 kwietnia 2019 roku, w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  pomiędzy  Miastem  Lidzbark Warmiński 

a Gminą Kiwity w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy, w celu realizacji zadań polegających na 

świadczeniu usług w rodzinnym domu pomocy zawiera się porozumienie pomiędzy: 

Gminą  Kiwity, reprezentowaną przez: 

- Pana Wiesława Tkaczuka - Wójta Gminy Kiwity,   

- Panią Iwonę Plaskotę - Skarbnika, 

a Gminą Miejską Lidzbark Warmiński,  reprezentowaną przez:  

- Pana Jacka Wiśniowskiego - Burmistrza Miasta, 

- Panią Jolantę Procajło - Skarbnika,  

o treści następującej: 

§ 1. 1. Miasto Lidzbark Warmiński powierza Gminie Kiwity zadanie publiczne z zakresu pomocy 

społecznej na świadczenie usług w formie  rodzinnego domu pomocy i wykonywania nadzoru, a  Gmina 

Kiwity  wyraża zgodę na przyjęcie zadania polegającego na korzystaniu z usług bytowych i opiekuńczych 

przez osoby starsze, mieszkańców  miasta Lidzbark Warmiński, realizowanych w rodzinnym domu pomocy 

pod nazwą Rodzinny Dom Opieki Społecznej Halina Kuryłowicz, 11-106 Kiwity, Kobiela 32  funkcjonującym 

na terenie Gminy Kiwity. 
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2. Umowa dotycząca prowadzenia rodzinnego domu pomocy,  zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz.U. poz.719), została 

zawarta z Wójtem Gminy Kiwity Wiesławem Tkaczukiem a Rodzinnym Domem Opieki Halina Kuryłowicz 

w dniu 01.06.2018r. i zawiera zasady współpracy, kontroli oraz kosztów za pobyt. 

3. Decyzje o skierowaniu do rodzinnego domu pomocy i ustalające odpłatność za pobyt mieszkańców 

Miasta Lidzbark Warmiński   wydaje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku 

Warmińskim w trybie art.52 ustawy o pomocy społecznej  oraz rozporządzenia w sprawie rodzinnych domów 

pomocy. 

§ 2. 1. Rodzinny dom pomocy pod nazwa Rodzinny Dom Opieki Społecznej Halina Kuryłowicz,  

11-106 Kiwity, Kobiela 32 świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu, zgodnie 

z rozporządzeniem w sprawie rodzinnych domów pomocy. 

2. Ocenę standardu, rodzaju i zakresu świadczonych usług opiekuńczych i bytowych, przestrzegania praw, 

dostępu do informacji o tych prawach oraz współdziałania osoby prowadzącej rodzinny dom pomocy z osobą 

przebywającą w tym domu i ich rodzinami, kontroluje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kiwitach co najmniej raz na pół roku. Z przeprowadzonej   kontroli sporządzany jest protokół, który będzie 

udostępniany Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim. 

§ 3. Rodzinny dom pomocy działa na zasadach działalności gospodarczej i jego usługi finansowane są ze 

środków odpłatności za pobyt mieszkańców. 

§ 4. 1. Porozumienia zawiera się na czas nieokreślony. 

2. Wszelkie zmiany wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Porozumienie może być wypowiedziane pisemnie przez każdą ze stron za 30-dniowym okresem 

wypowiedzenia. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 6. 1. Porozumienie sporządzone zostało w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

2. Wykonanie porozumienia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

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

  

  

     Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

Jacek Wiśniowski 

Skarbnik Miasta 

Jolanta Procajło 

Gmina Kiwity 

Wiesław Tkaczuk 

Skarbnik Gminy 

Iwona Plaskota 
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