
 

 

POROZUMIENIE 

ZARZĄDU POWIATU W OLECKU 

z dnia 1 marca 2019 r. 

w sprawie w sprawie powierzenia przez Powiat Węgorzewski Powiatowi Oleckiemu zadania publicznego 

w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych 

zawarte pomiędzy: Powiatem Oleckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Olecku, w imieniu którego 

działają: przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Sylwii Syperowicz  

a Powiatem Węgorzewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Węgorzewie, w imieniu którego 

działają: przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Doroty Sakowskiej o następującej treści: 

§ 1. 1. Powiat Węgorzewski powierza, a Powiat Olecki przyjmuje prowadzenie zadania publicznego 

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 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz Uchwale Nr IV/29/2019 

Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Oleckiemu 

realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych na rzecz mieszkańców Powiatu 

Węgorzewskiego. 

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

w mieszkaniu chronionym treningowym mieszkańcom powiatu węgorzewskiego spełniającym warunki 

korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym. W razie konieczności możliwe będzie przyjęcie większej 

liczby osób pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. 

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

stanowiące zagrożenie dla siebie lub innych mieszkańców. 

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

tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie. 

2. Ilekroć w porozumieniu jest mowa o ponoszeniu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym przez 

Powiat Węgorzewski, odpłatność tę ponosić będzie Powiat Węgorzewski. 

§ 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. 

2. Powiat Węgorzewski będzie każdorazowo informował i konsultował skierowanie mieszkańca powiatu 

węgorzewskiego do mieszkania chronionego z Powiatem Oleckim. 
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3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie kompletuje dokumenty osób ubiegających się 

o pobyt w mieszkaniu chronionym (wniosek, wywiad środowiskowy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

ponoszenie kosztów pobytu w mieszkaniu chronionym i oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami 

obowiązującymi w mieszkaniu chronionym według określonego wzoru oraz inne dokumenty niezbędne do 

realizacji zadania) i przekazuje je do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w celu dokonania 

uzgodnień z osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej 

przedstawicielem ustawowym. 

4. Decyzje o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym oraz decyzje o odpłatności 

za pobyt w mieszkaniu chronionym wydawać będzie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Olecku lub inny pracownik działający z upoważnienia Starosty Oleckiego. 

5. Decyzje o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawane będą na czas 

określony. 

6. Po zakończeniu pobytu w mieszkaniu chronionym Powiat Olecki nie ma obowiązku zapewnienia lokalu 

mieszkalnego. 

7. Osoby skierowane do mieszkania chronionego zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących w nim 

zasad. 

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zobowiązuje się poinformować Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Węgorzewie o skreśleniu mieszkańca z listy mieszkańców lub jego rezygnacji z pobytu 

w mieszkaniu chronionym. 

§ 5. 1. Mieszkańcy ponoszą opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym zgodnie z art. 97 ustawy o pomocy 

społecznej. Nie ponoszą opłaty osoby, których dochód (osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie) nie przekracza kwoty odpowiedniego kryterium dochodowego. 

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

Rady Powiatu w Olecku. 

3. Powiat Węgorzewski ponosi odpłatność w wysokości różnicy pomiędzy ustalonym pełnym kosztem 

utrzymania w mieszkaniu chronionym a opłatą wnoszoną przez mieszkańca powiatu węgorzewskiego. 

4. Powiat Węgorzewski ponosi pełny koszt utrzymania mieszkańca powiatu węgorzewskiego w mieszkaniu 

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

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 3 i 4, Powiat Węgorzewski będzie ponosić za okres pobytu mieszkańca 

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

6. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w mieszkaniu chronionym, będący podstawą ustalenia 

opłaty za pobyt i wsparcie w mieszkaniu chronionym, będzie ustalał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Olecku corocznie do dnia 15 lutego. 

7. Nowy średni miesięczny koszt utrzymania w mieszkaniu chronionym obowiązuje od 1 marca danego 

roku. Do tego czasu opłatę ustala się na podstawie kosztu obowiązującego w roku poprzednim. 

8. Ustala się, że w 2019 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w mieszkaniu chronionym 

wynosi 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). 

9. Średni miesięczny koszt utrzymania osoby niepełnoletniej w mieszkaniu chronionym wynosi 50% kosztu 

obowiązującego pełnoletniego mieszkańca. 

10. Kwota średniego miesięcznego kosztu, o którym mowa w ustępach poprzednich, obejmuje koszty 

związane z utrzymaniem i korzystaniem z mieszkania chronionego, w szczególności koszt wody, energii 

elektrycznej, ogrzewania, odbioru nieczystości stałych lub płynnych, innych opłat stałych oraz drobnych 

napraw i bieżącej konserwacji lokalu i jego wyposażenia, wynagrodzenia pracowników, a także koszt wsparcia 

udzielonego w ramach pobytu w mieszkaniu. 

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku poinformuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Węgorzewie o każdej zmianie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w mieszkaniu 

chronionym w formie pisemnej. 
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12. Zmiana wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w mieszkaniu chronionym nie wymaga 

wprowadzenia zmian w formie aneksu do porozumienia. 

13. Odpłatność po stronie Powiatu Węgorzewskiego realizowana będzie na podstawie not księgowych 

wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w okresach miesięcznych, 

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

sposób:  NABYWCA: Powiat Węgorzewski ul. 3 Maja 17B 11-600 Węgorzewo NIP: 845-18-62-015 

ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie ul. 3 Maja 17B 11-600 Węgorzewo 

14. Powiat Węgorzewski będzie przekazywał środki finansowe z tytułu odpłatności na rachunek bankowy 

wskazany w nocie księgowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej noty księgowej. 

15. Rozliczenie kosztów pobytu za grudzień nastąpi do dnia 20 grudnia danego roku. 

16. Strony zobowiązują się przekazać w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia wynikłe nadpłaty 

lub niedopłaty. 

17. W przypadku nieterminowego regulowania należności wynikających z niniejszego porozumienia mogą 

być naliczane odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych. 

18. Za okres pozostawania przez Powiat Olecki w gotowości na przyjęcie mieszkańca powiatu 

węgorzewskiego do mieszkania chronionego Powiat Węgorzewski zobowiązuje się ponosić opłatę stanowiącą 

50% obowiązującego średniego miesięcznego kosztu utrzymania w mieszkaniu chronionym – zgodnie z liczbą 

miejsc określoną w § 1 ust. 2, chyba że wyrazi zgodę na przyjęcie osoby kierowanej z innego powiatu. 

§ 6. 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. 11. 

§ 7. 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. 

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

sąd powszechny właściwy według siedziby Powiatu Oleckiego. 

§ 9. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 01 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  

z możliwością jego przedłużenia. 

§ 10. 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. 

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

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie 01 marca 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ogłoszenia dokona Powiat Olecki. 

  

Starosta Węgorzewski 

Marzenna Supranowicz 

Wicestarosta 

Mariusz Fatyga 

Skarbnik Powiatu 

Dorota Sakowska 

Starosta Olecki 

Marian Świerszcz 

Wicestarosta 

Marek Dobrzyń 

Skarbnik Powiatu 

Sylwia Syperowicz 
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