
 

 

POROZUMIENIE NR 3/17 

ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

działającym przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie. 

zawarte pomiędzy Powiatem Rawickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego 

działają: 

Adam Sperzyński – Starosta Rawicki, 

Jacek Gwizdek – Wicestarosta Rawicki, 

zwanym dalej Powiatem, 

a 

Gminą Rawicz, w imieniu której działa: 

Grzegorz Kubik – Burmistrz Gminy Rawicz, 

przy kontrasygnacie Arlety Przydrożnej – Skarbnika Gminy Rawicz, 

zwaną dalej Gminą,  

o następującej treści: 

§ 1. Porozumienie określa: 

1) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane na rzecz Gminy Rawicz przez 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” 

w Łaszczynie (zwany dalej: Ośrodkiem), 

2) zasady współpracy, 

3) zasady finansowania Ośrodka. 

§ 2. Do zadań Ośrodka należy: 

1) udzielenie schronienia i wyżywienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 

2) udzielenie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, 

3) prowadzenie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego oraz socjalnego. 

§ 3. 1. Ośrodek podejmuje wszelkie działania we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Rawiczu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem, instytucjami oświatowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi w celu zapewnienia osobom oraz rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie niezbędnej 

pomocy. 
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2. Ośrodek zobowiązuje się do złożenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań objętych 

porozumieniem każdorazowo do 31 stycznia roku następnego. 

§ 4. 1. Gmina zobowiązuje się do finansowania pobytu osób lub rodzin zamieszkałych na terenie Gminy, 

zaś w przypadku osób bezdomnych wg ich ostatniego zameldowania na pobyt stały w Gminie Rawicz, 

w wysokości 12 zł za dzień pobytu jednej osoby, z czego: 

1) 1,18 zł - opłata za wodę, 

2) 6,41 zł - opłata za energię cieplną, 

3) 4,41 zł - opłata za energię elektryczną. 

2. Środki, o których mowa w ust.1, przekazywane będą na rachunek bankowy Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie w PKO BP SA nr 08 1020 3121 0000 6302 0004 7944 po 

uprzednim przekazaniu noty księgowej przez Ośrodek z terminem płatności 14 dni od dnia jej otrzymania. 

3. W przypadku przekroczenia terminu przekazania środków, o których mowa w pkt 1 i 2, zostaną 

naliczone odsetki ustawowe od dnia następnego po upływie terminu płatności. 

4. Powiat zobowiązuje się do zapewnienia pomocy ze strony prawnika, psychologa oraz pracownika 

socjalnego w ramach struktur organizacyjnych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” 

w Łaszczynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. 

§ 5. Wszelkie zmiany postanowień Porozumienia, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy 

pisemnej i muszą być poprzedzone wzajemnymi uzgodnieniami. 

§ 6. Porozumienie zawiera się na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

§ 7. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszego porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd 

Rejonowy w Rawiczu. 

§ 8. Porozumienie sporządzono i podpisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla każdej ze stron. 

§ 9. Niniejsze porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego przez Powiat. 

Starosta Rawicki 

(-) Adam Sperzyński  

 

Wicestarosta Rawicki 

(-) Jacek Gwizdek  

 

Burmistrz Gminy Rawicz 

(-) Grzegorz Kubik  

 

Skarbnik Gminy Rawicz 

(-) Arleta Przydrożna  
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