
Załącznik Nr 3 

Porozumienie Nr…………../2020 

 

Zawarte w dniu …………………………. roku pomiędzy: 

Gminą Miejską Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, NIP 5661876536 ,jako 

„Nabywcą”,  reprezentowaną na podstawie Upoważnienia Prezydenta Miasta Ciechanów – 

Krzysztofa Kosińskiego ……………………….., przez Panią ……………………….. – Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie z siedzibą przy ulicy Henryka 

Sienkiewicza 32 D przy udziale Głównego Księgowego – ……………………….., zwanym w 

dalszej części „Odbiorcą” lub „Ośrodkiem” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Placówką” 

 

§ 1. 

 

Niniejsza umowa określa zasady odpłatności za pobyt osób bezdomnych skierowanych 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie do ………………………………………Schronisko 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  z siedzibą……………………………. 

  

§ 2. 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Ośrodka usług w 

postaci  schronienia, posiłków, podstawowych środków czystości dla osób 

bezdomnych oraz usług opiekuńczych w Schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi. 

2. Wykonawca w ramach realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 

zobowiązuje się do zapewnienia osobie skierowanej przez Odbiorcę : 

• czterech posiłków dziennie, 

• wsparcia pielęgniarki i lekarza w razie potrzeby , 

• opieki pielęgnacyjnej opiekuna, 

• materiałów opatrunkowych, 

• pielucho majtek oraz podstawowych lekarstw do kwoty 200,00 zł.  (słownie: 

dwieście złotych), 

• środków czystości, 

• zapewnienia i wymiany niezbędnej odzieży, 

• dowozu do lekarza rodzinnego, 

• pomocy socjalnej w załatwieniu spraw urzędowych i osobistych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do Schroniska dla Osób Bezdomnych z 

Usługami Opiekuńczymi, skierowane przez Odbiorcę osoby bezdomne, których stan 

zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w Placówce i które 

ze względu na wiek ,chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i 

pomocy w codziennym funkcjonowaniu. 

3. W przypadku braku miejsc w Placówce podopieczny zostanie wpisany na listę 

oczekujących i zostanie przyjęty  w najbliższym możliwym terminie po uprzednim 

potwierdzeniu przez Odbiorcę, że skierowanie do Placówki jest aktualne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z przyjętymi 

standardami przewidzianymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Pomocy 

Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów 

noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U 2018 poz. 896). 

 

 

 



§ 3. 

 

1. Odbiorca począwszy od dnia zawarcia umowy zobowiązuje się do pokrywania 

kosztów całodziennego pobytu i wyżywienia osób skierowanych do Placówki w 

wysokości nie większej niż…………………………… (słownie: ……………….) miesięcznie za 

osobę. 

2. Stawka dzienna za pobyt i wyżywienie dla osoby skierowanej przez Ośrodek wynosi 

……………………..zł.(słownie :……………………………….). 

 

§ 4. 

 

1. Odbiorca przyznaje świadczenie  decyzją administracyjną i kieruje osobę bezdomną 

do Placówki, ustalając okres pobytu w schronisku oraz odpłatność jaką będą ponosić 

osoby skierowane do schroniska. 

2. W przypadku osoby nie posiadającej dochodu, koszty zapewnienia usług, o których 

mowa w par. 2 pkt.1 i 2,  w całości pokrywa  „Odbiorca”. 

3. W przypadku osoby posiadającej dochód określony w ustawie o pomocy społecznej, 

odpłatność ustalana będzie w wysokości i na zasadach określonych w art. 97 ust. 

1a ustawy o pomocy społecznej i wskazana w decyzji administracyjnej osoby 

kierowanej. 

 

§ 5 

 

1. Odpłatność, o której mowa w par.3 ust.1 oraz par. 4, będzie realizowana na 

podstawie wystawianych przez „Wykonawcę” not księgowych. 

2. Nota księgowa będzie wystawiana z dołu za miesiąc poprzedni w terminie do 7 dnia 

każdego miesiąca, przy czym w miesiącu grudniu w terminie do 20 dnia miesiąca 

za dany miesiąc i będzie płatna w terminie 7 dni od daty wpływu do Ośrodka. 

3. W przypadku przebywania podopiecznego na przepustce bądź w 

szpitalu…………………………… Schronisko dla osób bezdomnych ,rezerwuje miejsce za 

które naliczone zostają opłaty według stawki dziennej określonej w par.3 ust.2. 

4. Wciągu 2 godzin od powiadomienia Ośrodka przez Wykonawcę o pobycie 

podopiecznego na przepustce lub w szpitalu Ośrodek jest uprawniony do złożenia 

oświadczenia ,że nie będzie pokrywał kosztów rezerwacji miejsca , o którym mowa 

w Par.5 ust.3 . 

5. W przypadku takiego oświadczenia Placówka będzie uprawniona do uznania ,że 

podopieczny opuścił Placówkę. Osoba wypisana z rejestru będzie mogła się ubiegać 

o ponowne przyjęcie na zasadach określonych w § 2 ust.3 i 4. Brak złożenia przez 

Ośrodek wyżej wskazanego oświadczenia oznacza zgodę na pokrycie kosztów 

rezerwacji miejsca ,o których mowa w § 5. ust.3. 

 

§  6. 

 

Kwota określona w § 3 ust.1, przekazywana będzie przelewem na wskazany rachunek 

bankowy Wykonawcy  z dołu, w terminie 10 dni od daty otrzymania noty księgowej,  

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

 

§ 7. 

 

1. Niniejsza umowa została zawarta na okres  od 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 

roku. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia „Odbiorcę” w formie pisemnej o 

opuszczeniu Placówki przez osobę skierowaną do schroniska. 

 

 

 



 

§ 8. 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody stron i formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym 

wypowiedzeniem ze skutkiem za ostatni dzień miesiąca kalendarzowego . 

Strony mogą uzgodnić krótszy termin rozwiązania niniejszej umowy. 

 

 

§ 9. 

 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego lub ustawy o pomocy społecznej. 

2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu w 

drodze negocjacji lub rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby „Odbiorcy”. 

1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 ………………………………                                  ……………………………………    

  Odbiorca                         Wykonawca

       

 


