
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR MOPR 064.9.2019 

PREZYDENTA MIASTA LESZNA 

z dnia 8 stycznia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na 

objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Rawicz usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone 

przez Miasto Leszno 

zawarte pomiędzy: 

Miastem Leszno, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Leszna – Pana Łukasza Borowiaka, 

z kontrasygnatą Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego- Głównego Księgowego Urzędu Miasta 

Leszna -  Pani Grażyny Hałupki działającej z upoważnienia Skarbnika Miasta Leszna, 

a 

Gminą Rawicz, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Rawicz – Pana Grzegorza Kubika, 

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Rawicz – Pani Arlety Przydrożnej, 

o następującej treści: 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit.i, art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), zwanej dalej 

„Ustawą”, oraz: uchwały Nr XLII/576/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Miejskiej Leszna w sprawie: 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Miastem Leszno, a następującymi gminami: Miastem 

i Gminą Rawicz, Gminą Przemęt, Gminą Śmigiel, Gminą Święciechowa, Gminą Krzemieniewo, Miastem 

i Gminą Rydzyna, Gminą Krobia, Miastem i Gminą Osieczna dotyczących udzielenia schronienia osobom 

bezdomnym z terenu tych Gmin w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie przy   ul. Towarowej 

10 i Uchwały Nr XLIV/490/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Rawicz, a Miastem Leszno w zakresie realizacji zadania 

pomocy społecznej, strony ustalają, co następuje: 

§ 1. Miasto Leszno oświadcza, że jest podmiotem prowadzącym Schronisko dla Osób Bezdomnych 

w rozumieniu art. 48a Ustawy, usytuowane przy ul. Towarowej 10 w Lesznie, zwaną dalej „Schroniskiem”. 

§ 2. 1. Gmina Rawicz powierza Miastu Leszno realizację zadania publicznego z zakresu pomocy 

społecznej, polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Rawicz usługami świadczonymi przez 

Schronisko, przy czym usługi te dotyczą osób kierowanych do Schroniska przez Gminę Rawicz w trakcie 

obowiązywania porozumienia, z zastrzeżeniem przepisu § 3 ust. 1 i 2, a Miasto Leszno przyjmuje to zadanie do 

realizacji. 

2. Powierzone zadanie nie obejmuje udzielania schronienia w Schronisku w sytuacji określonej w przepisie 

art. 101 ust. 3 Ustawy. 
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§ 3. 1. W ramach realizacji zadania w zakresie objęcia osób bezdomnych, o których mowa w § 2,  usługami 

świadczonymi przez Schronisko,  Miasto Leszno zobowiązuje się do zapewnienia i rezerwacji dwóch miejsc 

całodobowego pobytu w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie przy ulicy Towarowej 10 dla 

bezdomnych mieszkańców  Gminy Rawicz. 

2. Pobyt obejmuje miejsce noclegowe, pracę socjalną ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów, 

pomoc w załatwianiu spraw socjalno-bytowych, możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego, 

w zakresie profilaktyki uzależnień oraz motywowania do podjęcia leczenia odwykowego. 

§ 4. 1. Ustala się, że Gmina Rawicz będzie tytułem (gotowości) rezerwacji miejsc ponosiła odpłatność 

odpowiadającą części pełnego kosztu utrzymania dwóch miejsc w Schronisku wyliczoną na podstawie  

Zarządzenia  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie w sprawie ustalenia kosztów 

odpłatności za udzielone schronienie w Schronisku dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Lesznie przy ul Towarowej 10 w wysokości 19,00 zł za dobę za jedno miejsce (wysokość opłaty 

może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości kosztów stałych)    w formie dotacji celowej,  płatne do 

10 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15 94 1020 3088 0000 8802 0005 6432. 

2. W przypadku umieszczenia osoby bezdomnej z Gminy Rawicz  w Schronisku, Gmina Rawicz ponosiła 

będzie pełną odpłatność za pobyt, wyliczoną  zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Lesznie w sprawie ustalenia kosztów odpłatności za udzielone schronienie w Schronisku dla Osób 

Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie przy ul Towarowej 10, przy czym obejmują  

one  wydatki poniesione na prowadzenie Schroniska na dany rok kalendarzowy, określone w uchwale 

budżetowej Rady Miejskiej w Lesznie. Odpłatność zostanie pomniejszona o kwotę dotacji  przekazaną za 

gotowość. 

3. Na dzień zawarcia niniejszego porozumienia pełna odpłatność za pobyt, na podstawie Zarządzenia 

Nr 1/2019  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie z dnia 02 stycznia 2019 r. wynosi 

36,00 zł za dobę za jedno miejsce. O każdej zmianie zarządzenia Gmina  będzie informowana oddzielnym 

pismem.   

§ 5. Udzielanie schronienia w Schronisku następuje na wniosek dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rawiczu skierowany do dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie 

zawierający uzasadnienie konieczności udzielenia osobie świadczenia w formie schronienia. 

§ 6. 1. Miasto Leszno obciąży Gminę Rawicz kosztami faktycznie udzielonego świadczenia w okresach 

miesięcznych, po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego na podstawie zestawienia  osób, którym 

udzielono świadczenia (imię, nazwisko i pesel) i ilości dni pobytu w schronisku w danym miesiącu 

kalendarzowym  z uwzględnieniem przekazanej dotacji za gotowość. 

2. Gmina Rawicz zobowiązuje się do przekazania należności, o której mowa w ust. 1  w formie dotacji 

celowej  po przedłożeniu  dokumentu księgowego stanowiącego podstawę obciążenia Gminy Rawicz kosztami 

udzielonego świadczenia do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu udzielenia świadczenia na konto Urzędu 

Miasta Leszna ul. Karasia 15 94 1020 3088 0000 8802 0005 6432. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie należności za dwa kolejne miesiące Miastu Leszno przysługiwać będzie 

prawo do odstąpienia od Porozumienia ze skutkiem na ostatni dzień drugiego miesiąca, w którym Gmina 

Rawicz popadnie w zwłokę. 

4. Wszelkie opóźnienia w regulowaniu należności wynikających z Porozumienia skutkować będą 

obowiązkiem naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 

§ 7. 1. Osoba bezdomna skierowana przez Gminę podczas pobytu zobowiązana jest do przestrzegania 

obowiązującego w Schronisku Regulaminu. 

2. W przypadku łamania zasad Regulaminu Schroniska osoba bezdomna zostanie z niego wydalona. 

§ 8. 1. Miasto Leszno przekaże Gminie Rawicz do 15 stycznia następnego roku rozliczenie finansowe za 

rok poprzedni z wykorzystanych  środków finansowych otrzymanych na cel wskazany w porozumieniu. 

2. Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Rawicz do 

31 stycznia następnego roku budżetowego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.2077). 
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§ 9. Ze strony Gminy Rawicz porozumienie realizuje dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rawiczu, a ze strony Miasto Leszna porozumienie realizuje dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Lesznie. 

§ 10. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z możliwością 

rozwiązania za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron, ze skutkiem na ostatni dzień 

miesiąca kalendarzowego. 

§ 11. Zmiana porozumienia międzygminnego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa dla każdej ze stron. 

§ 13. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego. 

2. Zgłoszenia porozumienia do publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego dokona  Miasto Leszno. 

  

 Prezydent Miasta Leszna 

(-) Łukasz Borowiak 

 

Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego - Główny 

Księgowy Urzędu Miasta Leszna 

(-) Grażyna Hałupka 

 

Burmistrz Gminy Rawicz 

(-) Grzegorz Kubik 

 

Skarbnik Gminy Rawicz 

(-) Arleta Przydrożna 
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