
 
POROZUMIENIE 

 

w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Gminę Miasto Szczecin kosztów rehabilitacji 

w odniesieniu do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin będących uczestnikami warsztatu terapii 

zajęciowej znajdującego się na terenie Powiatu Polickiego, w części nieobjętej dofinansowaniem 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

zawarte w Policach w dniu 19 marca 2014 r. pomiędzy: 

Powiatem Polickim, zwanym dalej „Powiatem”, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Policach, repre-

zentowany przez: 

1. Leszka Guździoła - Starostę Polickiego, 

2. Annę Rybakiewicz - Wicestarostę Polickiego, 

a 

Gminą Miasto Szczecin, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta. 

Na podstawie art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-

trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) strony ustalają, co następuje: 

§ 1. Powiat oświadcza, iż w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztat Terapii Zajęciowej 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Policach z siedzibą przy 

ul. Janusza Korczaka 55 uczestniczy trzydzieści osób, z czego dwie osoby są mieszkańcami Gminy. Dane osób 

zamieszkujących na terenie Gminy zostaną przekazane przez Powiat odrębnym pismem, niezwłocznie po za-

warciu porozumienia. 

§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się do ponoszenia kosztów rehabilitacji w odniesieniu do osób wymienionych 

w § 1, będących uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej, o którym mowa w § 1, w części nieobjętej finanso-

waniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wysokości 1 644,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści cztery złote) rocznie na jednego uczestnika. 

2. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących 

przepisów prawa i wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany ich wysokości. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do przekazania środków finansowych w łącznej wysokości 3.288,00 zł 

(słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) na pokrycie wydatków, o których mowa w § 2 

ust. 1, przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Powiat w terminie 14 dni od daty podpisania poro-

zumienia. 

2. Powiat zobowiązuje się przekazane środki finansowe wykorzystać w terminie do 31 grudnia 2014 r. 

3. Powiat zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem na jaki je 

uzyskał i na warunkach określonych porozumieniem. 

§ 4. 1. Powiat zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Gminy o zaprzestaniu lub rezygnacji 

przez uczestnika z udziału w zajęciach rehabilitacyjnych, o których mowa w § 1. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, 

o którym mowa w § 1, nastąpi za niepełny miesiąc, a niewykorzystana część środków finansowych zostanie 

zwrócona na wskazany przez Gminę numer rachunku bankowego, w terminie do 30 stycznia 2015 r. 

3. Do dnia 30 stycznia 2015 r. Powiat przedłoży Gminie pisemne, końcowe rozliczenie potwierdzające 

uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych osób, o których mowa w § 1, oraz wydatkowanie środków finan-

sowych. 

§ 5. Strony porozumienia zobowiązują się do niezwłocznego informowania w formie pisemnej o każdej 

zmianie okoliczności faktycznych dotyczących porozumienia mogących mieć wpływ na ich prawa i obowiązki. 

§ 6. Realizację porozumienia ze strony Powiatu powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 

w Policach. 

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r., z mocą od dnia 1 stycznia 

2014 r. 

§ 9. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 

poz. 721 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazy-

wania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim 

i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego. 

§ 10. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonywania porozumienia, strony zobowiązują się w pierwszej 

kolejności rozwiązywać ugodowo. Jeżeli powyższe próby nie doprowadzą do wspólnego stanowiska, to sądem 

właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie, ze względu na siedzibę stron, sąd powszechny. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy, jeden dla Po-

wiatu, jeden dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i jeden dla celów publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 
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