
 

 

POROZUMIENIE 

 

zawarte dnia 31 grudnia 2018 r. pomiędzy 

Gminą Jaworze reprezentowaną przez Wójta Gminy Jaworze Radosława G. Ostałkiewicza 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krzysztofa Śliwy 

a 

Gminą Czechowice-Dziedzice reprezentowaną przez Burmistrza Mariana Błachuta 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Środy 

zwanymi dalej łącznie Gminami. 

§ 1. Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) w celu realizacji zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 t.j. ze zm.) polegających na prowadzeniu 

i zapewnieniu miejsc w mieszkaniu chronionym, Gminy postanawiają, co następuje: 

1. Gmina Jaworze prowadzi mieszkanie chronione, do którego będzie przyjmować osoby wymagające 

pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym skierowane przez Gminę Czechowice-Dziedzice. 

W mieszkaniu chronionym w danym czasie nie może przebywać więcej niż dwie osoby skierowane z Gminy 

Czechowice-Dziedzice. 

2. Gmina Jaworze zobowiązuje się do prowadzenia mieszkania chronionego i zapewnienia obsługi 

administracyjnej i organizacyjnej mieszkania. 

3. Do realizacji zadania Gminy wyznaczają odpowiednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu 

oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach. 

§ 2. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1.01.2019 do dnia 31.01.2020 roku. 

§ 3. Gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się uiścić za realizację zadań określonych w § 1 opłatę 

stałą w kwocie 150,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt zł 00/100 zł) za 1 miesiąc na konto bankowe wskazane w § 6 

w dwóch transzach do 30 czerwca 2019 r. oraz do 20 listopada 2019 r. 

§ 4. W przypadku nieuregulowania opłaty, o której mowa w § 3 porozumienie ulega rozwiązaniu w trybie 

natychmiastowym. 

§ 5. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach zobowiązuje się do pokrywania kosztów 

pobytu osoby skierowanej przez ten Ośrodek w mieszkaniu chronionym. 

2. Podstawę do obliczania wysokości miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi suma 

kosztu przyznanych usług i kosztu utrzymania mieszkania chronionego, na który składają się czynsz, opłata za 

nieczystości stałe, zużycie wody zimnej i ciepłej, odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej 

i cieplnej oraz gazu. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu 

na podstawie poniesionych wydatków na utrzymanie mieszkania chronionego w poprzednim kwartale i na 

usługi zrealizowane na rzecz mieszkańca w tym miesiącu. W przypadku pobytu obejmującego niepełny 

miesiąc, opłata jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu. 
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3. W okresie ponoszenia przez Gminę Czechowice-Dziedzice kosztów pobytu, o których mowa w ust. 1 i 2 

opłata stała, o której mowa w § 3 nie jest uiszczana. 

§ 6. Należność za  pobyt osoby skierowanej przez ten Ośrodek  Pomocy Społecznej w Czechowicach-

Dziedzicach płatna będzie przelewem na konto bankowe GOPS w Jaworzu Nr 71 8117 0003 0004 6255 2000 

0010 w terminie 10 dni po przedłożeniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu noty 

obciążeniowej za dany miesiąc. 

§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. Porozumienie może być rozwiązane z 14 dniowym wypowiedzeniem bez podania przyczyny, w formie 

pisemnej lub w trybie natychmiastowym po stwierdzeniu rażących nieprawidłowości w wykonywaniu 

przedmiotu porozumienia. 

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

   

  

Wójt Gminy Jaworze 

 

 

dr Radosław G. Ostałkiewicz 

 

Skarbnik 

 

 

Krzysztof Śliwa 

Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

 

 

Marian Błachut 

 

Skarbnik 

 

 

Monika Środa 
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