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POROZUMIENIE Nr 2/09
z dnia 14 styczna 2009 r.

w sprawie szczegó³owych zasad ponoszenia odp³atnoci za pobyt w Orodku Interwencji Kryzysowej dzia³aj¹cej przy
Placówce Opiekuñczo - Wychowawczej Ma³y Dworek w £aszczynie

zawarte pomiêdzy Powiatem Rawickim reprezentowanym
przez Zarz¹d Powiatu, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Zdzis³aw Maækowiak  Starosta Powiatu Rawickiego,
2. Zygmunt Wolny  Wicestarosta Powiatu Rawickiego,
przy kontrasygnacie El¿biety Miko³ajczak  Skarbnika
Powiatu Rawickiego, zwanym dalej Powiatem, a Gmin¹ Pakos³aw reprezentowan¹ przez: Pana Kazimierza Chudego Wójta Gminy Pakos³aw, Pani¹ Dorotê Matuszak  Kierownika
GOPS Pakos³aw, przy kontrasygnacie Pani Teresy Miernik 
Skarbnika Gminy Pakos³aw zwan¹ dalej Gmin¹, o nastêpuj¹cej treci:

§1. Porozumienie okrela:
1. Zadania w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie
realizowane na rzecz Gminy Pakos³aw przez Orodek
Interwencji Kryzysowej przy Placówce Opiekuñczo - Wychowawczej Ma³y Dworek w £aszczynie.
2. Zasady wspó³pracy.
3. Zasady finansowania Orodka Interwencji Kryzysowej.
§2. Do zadañ Orodka Interwencji Kryzysowej nale¿y:
1. udzielenie schronienia i wy¿ywienia osobom dotkniêtym
przemoc¹ w rodzinie,
2. udzielenie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej,
3. prowadzenie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego oraz socjalnego,
§3. 1. Orodek Interwencji Kryzysowej podejmuje wszelkie dzia³ania we wspó³pracy z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Rawiczu, Orodkiem Pomocy Spo³ecznej, Policj¹,
S¹dem, instytucjami owiatowymi oraz organizacjami pozarz¹dowymi w celu zapewnienia osobom oraz rodzinom dotkniêtym przemoc¹ w rodzinie niezbêdnej pomocy.
2. Orodek Interwencji Kryzysowej zobowi¹zuje siê do
z³o¿enia sprawozdania rzeczowo - finansowego z realizacji
zadañ objêtych porozumieniem ka¿dorazowo do 31 stycznia
roku nastêpnego.
§4. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do finansowania pobytu
osób lub rodzin zameldowanych na terenie Gminy w wysokoci 11,00 z³ za dzieñ pobytu jednej osoby, z czego:

1) 0,60 z³ - op³ata za wodê,
2) 5,40 z³ - op³ata za energiê ciepln¹,
3) 5,00 z³ - op³ata za energiê elektryczn¹,
2. rodki na dzia³alnoæ Orodka Interwencji Kryzysowej
przekazywane bêd¹ na rachunek bankowy Placówki Opiekuñczo - Wychowawczej Ma³y Dworek w £aszczynie w PKO BP
SA Nr 08 1020 3121 0000 6302 0004 7944 po uprzednim
przekazaniu rachunku przez Orodek w £aszczynie z terminem
p³atnoci 14 dni.
3. W przypadku przekroczenia terminu przekazania rodków, o których mowa w pkt 1 i 2, zostan¹ naliczone odsetki
ustawowe od dnia nastêpnego po up³ywie terminu p³atnoci.
4. Powiat zobowi¹zuje siê do zapewnienia pomocy ze
strony prawnika, psychologa oraz pracownika socjalnego w
ramach struktur organizacyjnych Placówki Opiekuñczo Wychowawczej Ma³y Dworek w £aszczynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
§5. Wszelkie zmiany postanowieñ Porozumienia, pod rygorem niewa¿noci, wymagaj¹ zachowania formy pisemnej
i musz¹ byæ poprzedzone wzajemnymi uzgodnieniami.
§6. Porozumienie zawiera siê na okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2009 r.
§7. Spory mog¹ce wynikn¹æ na tle niniejszego porozumienia strony poddaj¹ rozstrzygniêciu przez S¹d Rejonowy w
Rawiczu.
§8. Porozumienie sporz¹dzono i podpisano w czterech
jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
ka¿dej ze stron.
§9. Niniejsze porozumienie podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
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