
Załącznik nr 3  

Porozumienie Nr ……/2020 

Zawarte w dniu ……………..2020 roku w Ciechanowie 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 z dnia ….……………………………………………………………. 

przez ……………………………………..- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 06-

400 Ciechanów, ul. Henryka Sienkiewicza 32 D przy udziale Głównego Księgowego– 

………………, zwanym w dalszej części „Odbiorcą”  

a 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

reprezentowanym przez : 

............................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą.  

§ 1 

Celem porozumienia jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie 

organizacji pomocy interwencyjnej osobom bezdomnym z terenu Miasta Ciechanów.  

§ 2 

1. Wykonawca świadczy usługi w formie schronienia w noclegowni osobom bezdomnym. 

Zapewnia im niezbędne warunki socjalne. Noclegownia jest wpisana do rejestru placówek 

udzielających tymczasowego schronienia w województwie mazowieckim prowadzonym 

przez Wojewodę Mazowieckiego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia miejsca w noclegowni dla 3 osób 

bezdomnych z terenu Miasta Ciechanów.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i udzielenia pomocy w noclegowni w ramach 3 

miejsc osobom bezdomnym przywiezionych do placówki przez Straż Miejską Gminy 

Miejskiej Ciechanów, funkcjonariuszy Policji, pracowników MOPS pod warunkiem, że stan 

zdrowia tych osób nie wymaga pomocy medycznej.  

4. Wykonawca w ramach porozumienia zobowiązuje się do:  

a) zapewnienia schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, 

którego temperatura nie jest niższa niż 20°C  

b) zapewnienie jednego gorącego posiłku oraz umożliwienie samodzielnego przygotowania 

posiłku i gorącego napoju,  

c) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz umożliwienie skorzystania z 

prysznica, prania i suszenia odzieży,  

d) zapewnienia dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku jej możliwości 

wymiany,  

e) zapewnienia opieki przez co najmniej jednego opiekuna na nie więcej niż 50 osób 

przebywających w placówce.  

5. Noclegownie muszą spełniać standardy a personel kwalifikacje przewidziane w 

Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 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 zobowiązuje się do pokrywania kosztów organizacji pomocy osobom 

bezdomnym skierowanym do noclegowni przez Straż Miejską Gminy Miejskiej Ciechanów, 

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie lub funkcjonariuszy 

Policji.  

2. Odbiorca zobowiązuje się do pokrywania kosztów 3 miejsc w noclegowni w okresie od 1 

stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości …..….. zł od osoby, co łącznie stanowić 

będzie sumę ……………………..zł miesięcznie (słownie: …………………………………..). Kwota ta nie 

podlega zmniejszeniu w przypadku braku faktycznego wykorzystania miejsc.  

3. Odpłatność o której mowa w ust.2 będzie realizowana na podstawie wystawionych przez 

Wykonawcę not oraz imiennego zestawienia obejmującego ilość osób skierowanych, ilość 

dni pobytu w noclegowni.  

4. Notę o których mowa w ust.3 Wykonawca zobowiązuje się wystawić do 7 dnia każdego 

miesiąca.  

5. Odbiorca zobowiązuje się przekazywać kwotę określoną w ust.2 na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ………………………………………………………………………, w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania poprawnym pod względem formalnym i rachunkowym dokumentu księgowego 

wraz z załącznikiem określonym w ust. 3.  

§ 4 

Odbiorca zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru nad realizacją 

niniejszego porozumienia przez upoważnionego do tego pracownika MOPS.  

§ 5 

1. Porozumienie obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.  

2. Porozumienie może rozwiązać każda ze stron za 1-miesięcznym terminem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

§ 6 

Strony zobowiązują się do polubownego załatwienia sporów wynikłych w toku realizacji 

przedsięwzięć określonych w niniejszym porozumieniu.  

§ 7 

Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.  

§ 8 

Niniejsze porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 ………………………………………..      …………………………………………  

Odbiorca        Wykonawca 


