
 

 

POROZUMIENIE NR PS.031.6.2018 

z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

zawarte pomiędzy: 

Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: 

Wiesława Janiszewskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

a 

Miastem Rybnik, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez: 

Piotra Kuczerę – Prezydenta Miasta Rybnika, 

na podstawie: 

- art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875  

ze zm.), w wykonaniu:  

- uchwały Nr 665/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, dotyczącego powierzenia Miastu 

Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy,  

- uchwały Nr XLIX/544/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a Miastem 

Rybnik w sprawie zasad korzystania z Dziennego Domu „Senior +” w Rybniku, przez mieszkańców Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia wsparcia seniorom będącym mieszkańcami Gminy, Strony 

Porozumienia zobowiązują się do wzajemnej współpracy w poniższym zakresie i ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina powierza, a Miasto przyjmuje do realizacji zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, 

polegające na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym – dziennym domu pomocy, zwane 

dalej „zadaniem”. 

2. Miasto wyraża zgodę na zapewnienie 3 miejsc w ramach zadania, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), w Dziennym Domu 

„Senior +” w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49, w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2018 r. 

§ 2. 1. Miasto oświadcza, że zleciło Fundacji „Byle do Wiosny” z siedzibą w Rybniku przy  

ul. G. Zapolskiej 1, realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior +” w Rybniku 

przy ul. Stanisława Konarskiego 49, zwanego dalej „Domem”, na podstawie umowy o realizację zadania 

publicznego. 

2. Celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo 

w wieku 60 +), poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w zależności  

od potrzeb stwierdzonych w lokalnym środowisku. 

3. W ramach działalności Domu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury, pozwalającej 

na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania 

samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. 
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4. Porozumienie nie obejmuje zapewnienia przewozu do Domu seniorów, będących mieszkańcami Gminy. 

§ 3. 1. Przyznanie świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, będzie udzielane mieszkańcom Gminy 

na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do Domu, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. 

2. Decyzja o odpłatności osoby skierowanej zostanie wydana przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Czerwionce-Leszczynach. 

3. Gmina zobowiązuje się do przekazania decyzji o skierowaniu do Domu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Rybniku z jednodniowym wyprzedzeniem. 

§ 4. 1. Gmina zobowiązuje się do kierowania, ustalania odpłatności i współfinansowania pobytu 

mieszkańca Gminy w Domu. 

2. Podstawą ustalenia odpłatności stanowią koszty wykazane w ofercie na „Prowadzenie Dziennego Domu 

„Senior +” w Rybniku, przy ul. Stanisława Konarskiego 49” w roku 2018, pomniejszone o kwotę dotacji 

z budżetu państwa otrzymanej w ramach Modułu II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu  

„Senior +” z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 oraz wysokość środków przewidzianych 

w ofercie na zapewnienie przewozu seniorów. 

3. Średni miesięczny koszt utrzymania osoby w Domu wynosi 493,60 zł (czterysta dziewięćdziesiąt trzy 

złote 60/100). 

4. Gmina zobowiązuje się do przekazania Miastu na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1, 

dotacji w wysokości 11.846,40 zł (jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 40/100), według 

wyliczenia: 493,60 zł x 3 osoby x 8 miesięcy. 

5. Dotacja, o której mowa w ust. 4, zostanie przekazana na rachunek bankowy Miasta 50 1020 2528 0000 

0302 0434 3448 w terminie 14 dni od podpisania niniejszego porozumienia.  

6. W przypadku wykorzystania mniejszej liczy miejsc, tj. skierowania mniejszej liczby osób lub 

skierowania ich na krótszy okres, niż ten, o którym mowa w § 1 ust. 2, Miasto zobowiązuje się do 

proporcjonalnego rozliczenia środków. 

7. W przypadku zmniejszenia wysokości dotacji z budżetu państwa, o której mowa w ust. 2, Miasto dokona 

ponownego wyliczenia wysokości dotacji, o czym Gmina zostanie poinformowana pisemnie. Na podstawie 

tej informacji zostanie podpisany aneks do porozumienia. 

8. Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w ust. 4, Miasto jest zobowiązane wykorzystać  

do 31 grudnia 2018 roku. 

9. Kwotę niewykorzystanej dotacji Miasto jest zobowiązane zwrócić do 31 stycznia 2019 roku  

na rachunek bankowy Gminy nr 21 8454 1095 2003 0000 0374 0047. 

10. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 9, naliczone zostaną 

odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie 

wskazanego terminu zwrotu i przekazane na rachunek bankowy Gminy nr 21 8454 1095 2003 0000 0374 0047. 

11. Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy 21 8454 1095 2003 0000 0374 0047, wraz 

z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych. 

§ 5. 1. Miasto zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem na jaki została 

przekazana i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem. 

2. Miasto zobowiązuje się do przedstawienia Gminie w terminie do 31 stycznia 2019 roku rozliczenia 

realizacji powierzonego zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie to powinno zawierać: 

imię i nazwisko osoby oraz termin świadczenia usługi wynikający z decyzji administracyjnej o skierowaniu do 

Domu wraz z kopią listy obecności, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

§ 6. Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do niezwłocznego informowania w formie pisemnej 

o każdej zmianie okoliczności faktycznych, dotyczących niniejszego porozumienia, mogących mieć wpływ 

na złożone przez Strony deklaracje. 
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§ 7. 1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszym porozumieniem 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku zmiany podmiotu realizującego zadanie publiczne, niniejsze porozumienie stosuje się 

odpowiednio do nowego podmiotu. 

3. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszego porozumienia będą wyjaśniane w formie 

pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, od dnia zawarcia do 31 grudnia 2018 r. 

2. Porozumienie może być rozwiązane za zgodą obu Stron w każdym czasie. Ponadto każdej ze Stron 

przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kwartału. 

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

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 

§ 10. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia, Strony zobowiązują się 

w pierwszej kolejności rozwiązywać ugodowo. Jeżeli powyższe próby nie doprowadzą do wspólnego 

stanowiska, to sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla Miasta. 

§ 11. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy, 

jeden dla Miasta oraz jeden dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 13. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

GMINA                                                                          MIASTO 

  

Burmistrz Gminy 

 

 

Wiesław Janiszewski 

Prezydent Miasta 

 

 

Piotr Kuczera 
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