
 

 

POROZUMIENIE nr SO.0700. 11 .2020 

 

w sprawie: powierzenia realizacji zadania - prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” 

 

zawarte pomiędzy Gminą Miejską Bartoszyce, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Bartoszyce - 

Piotra Petrykowskiego, 

a: 

Gminą Bartoszyce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Bartoszyce - Andrzeja Dychę. 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), działając zgodnie z uchwałą nr XXVI/170/2020 Rady 

Miasta Bartoszyce z dnia 25 czerwca 2020 roku i uchwałą nr XXVI/178/2020 Rady Gminy Bartoszyce  z dnia 

30 czerwca 2020 roku, 

Strony porozumienia ustalają co następuje:  

Celem zapewnienia wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia, które                    

z różnych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, Strony 

zgodnie i dobrowolnie zawierają niniejsze porozumienie. 

§ 1. 1. Gmina Miejska Bartoszyce oświadcza, że w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                      

w Bartoszycach prowadzi Dzienny Dom „Senior+”, dysponujący możliwością przyjęcia nowych uczestników. 

2. Liczba nowych uczestników mogących zostać przyjętymi, dla których właściwą pozostaje Gmina 

Bartoszyce, zależna będzie od wolnych miejsc jakimi dysponować będzie Dzienny Dom „Senior+”. 

3. Dzienny Dom „Senior+” prowadzi działalność w budynku stanowiącym siedzibę Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A. 

4. Porozumienie niniejsze nie obliguje Gminy Miejskiej Bartoszyce do dowożenia uczestników. 

5. Gmina Miejska Bartoszyce oświadcza, że Dzienny Dom „Senior+” działa zgodnie z wszelkimi 

wymogami prawa oraz standardami właściwymi dla tego rodzaju zadań. 

6. Dzienny Dom „Senior+” nie jest palcówką leczniczą ani rehabilitacyjną i działalności takiej 

nie prowadzi. 

§ 2. 1. Gminę Miejską Bartoszyce obciąża ogół obowiązków, w szczególności administracyjnych, 

technicznych i sanitarnych, związanych z zapewnieniem sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania 

Dziennego Domu „Senior+”. 

2. Gmina Miejska Bartoszyce dokonywać będzie wszelkich rozliczeń i obciążeń, koniecznych dla 

zapewnienia realizacji niniejszego porozumienia. 

3. Z ramienia Gminy Miejskiej Bartoszyce wszystkie obowiązki związane z wdrożeniem i realizacją 

porozumienia oraz bieżącą działalnością Dziennego Domu „Senior+”, spoczywać będą na Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Bartoszycach. 
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§ 3. 1. Gmina Bartoszyce zobowiązana będzie do: 

1.1.sprawnego prowadzenia postępowań administracyjnych, koniecznych do wydania decyzji kierujących 

do Dziennego Domu „Senior+”; 

1.2.wydawania decyzji kierujących do Dziennego Domu „Senior+”; 

1.3.bieżącego weryfikowania, aktualizowania i, ewentualnie, uchylania wydanych decyzji 

administracyjnych. 

2. Wydanie decyzji kierującej możliwe będzie pod warunkiem uzyskania pisemnej informacji o wolnych 

miejscach w Dziennym Domu „Senior+”. 

3. Przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” odbywać się będzie od dnia wskazanego w podlegającej 

wykonaniu decyzji. 

4. Gmina Bartoszyce niezwłocznie poinformuje pisemnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                  

w Bartoszycach o osobach skierowanych do Dziennego Domu „Senior+” oraz o okresie na jaki wydano 

decyzję. 

5. Gmina Bartoszyce zapewni, że osoby które skierowano do Dziennego Domu „Senior+”, w trakcie 

uczestnictwa w zajęciach spełniać będą podstawowe normy higieniczne oraz będą się zachowywać w sposób 

odpowiedni. 

6. Gmina Miejska Bartoszyce zastrzega sobie prawo zgłoszenia sprzeciwu w przypadku skierowania osoby 

szczególnie negatywnie wpływającej na otoczenie, nagminnie łamiącej regulacje wewnętrzne oraz wchodzącej 

w konflikt z prawem. 

7. Z ramienia Gminy Bartoszyce wszystkie obowiązki związane z wdrożeniem i realizacją porozumienia 

spoczywać będą na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach. 

§ 4. Postanowienia niniejszego porozumienia nie uchybiają przepisom art. 101 ust. 2 - 5 i 7 ustawy o 

pomocy społecznej. 

§ 5. 1. Gmina Bartoszyce na mocy niniejszego porozumienia winna wnosić opłatę za każdy dzień pobytu 

osoby skierowanej, w wysokości równej dwukrotności, ustalanej przez Radę Miasta Bartoszyce, dziennej 

stawki bazowej, będącej podstawą naliczania odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”, działającym 

w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. 

2. Opłata wnoszona będzie w oparciu o notę księgową wystawioną przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bartoszycach i dołączoną do niej informację o uczestnikach Dziennego Domu „Senior+” wraz 

z kopią odpowiedniego fragmentu list obecności. 

3. Nota księgowa doręczona zostanie do 10 dnia następnego miesiąca, a Gmina Bartoszyce dokona 

płatności w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 

4. Nota księgowa za grudzień każdego roku wystawiona zostanie do dnia 28 tego miesiąca                              

i w dniu tym doręczona. Za trzy ostatnie dni grudnia Gmina Bartoszyce obciążona zostanie opłatą, wysokość 

której ustalona zostanie w oparciu o ilość uczestników w dniu 28 grudnia. Jeżeli 28 grudnia będzie w danym 

roku dniem wolnym od pracy, postanowienia niniejszego ustępu zostaną oparte o najbliższy dzień roboczy go 

poprzedzający. Płatności dokonane zostaną najpóźniej ostatniego  dnia roku. 

§ 6. Gmina Miejska Bartoszyce, tak w imieniu własnym, jak i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Bartoszycach, oświadcza że dane osobowe przekazane w związku z realizacją niniejszego porozumienia będą 

przetwarzane na warunkach i zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi. 

Zachowane zostaną standardy ich ochrony, nie niższe niż stosowane w odniesieniu do mieszkańców Gminy 

Miejskiej Bartoszyce. 

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego wypowiedzenia przez każdą 

ze Stron bez podania przyczyn, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, skutecznego na koniec 

miesiąca. 

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Strony deklarują pełną współpracę w wykonywaniu niniejszego porozumienia, także w zakresie 

prawidłowego i zgodnego z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, zachowania uczestników Dziennego 

Domu „Senior+”. 

4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

5. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

Stron. 

Bartoszyce, 07.07.2020 r.                                     Bartoszyce, 07.07.2020 r.   
            (miejscowość, data, podpis) 

 

                                                               (miejscowość, data, podpis) 

 

                         Gmina Bartoszyce            Gmina Miejska Bartoszyce 
 

Wójt Gminy Bartoszyce 

Andrzej Dycha 

Burmistrz Miasta Bartoszyce 

Piotr Petrykowski 
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