
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR OR.031.4.2020

z dnia 29 stycznia 2020 r.

pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Czechowic-Dziedzic 
Macieja Kołoczka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Środy

a Gminą Pszczyna reprezentowaną przez Zastepcę Burmistrza Pszczyny Barbarę Sopot-Zembok przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Artura Krawczyka, zwanymi dalej łącznie Gminami.

§ 1. Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w celu realizacji zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) polegających na obowiązku 
udzielania schronienia osobom bezdomnym, Gminy postanawiają co następuje:  

1. Gmina Czechowice-Dziedzice prowadzi noclegownię, do której będzie przyjmować  bezdomnych 
mężczyzn skierowanych z Gminy Pszczyna.

2. Gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się do prowadzenia noclegowni, zapewni obsługę 
administracyjną i organizacyjną noclegowni.

3. Do realizacji zadania Gminy wyznaczają odpowiednio Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-
Dziedzicach oraz  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie.

§ 2. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1.02.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

§ 3. Gmina Pszczyna zobowiązuje się uiścić za realizację zadań określonych w § 1 opłatę stałą w kwocie 
200,00 zł (słownie dwieście zł 00/100 zł) za 1 miesiąc na konto bankowe wskazane w § 6, w dwóch transzach 
do 30 czerwca 2020 r. oraz do 20 listopada 2020 r.

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

§ 5. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu 
w wysokości 29,90 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć zł 90/100 zł) za nocleg,  za jedną osobę przebywającą 
w noclegowni, skierowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie.

2. Koszt pobytu, o którym mowa w punkcie 1, wyliczony będzie poprzez przemnożenie liczby osób 
korzystających, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie, przez ilość nocy faktycznego 
pobytu.

§ 6. Należność za udzielenie schronienia obliczona według zasad określonych w § 5 porozumienia płatna 
będzie za dany miesiąc pobytu osoby skierowanej przez OPS w Pszczynie, przelewem na konto bankowe OPS 
w Czechowicach-Dziedzicach  o numerze:  56 1020 1390 0000 6002 0024 9706, w terminie 10 dni po 
przedłożeniu przez OPS Czechowice-Dziedzice rachunku wraz z imiennym wykazem osób korzystających. 

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

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 
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