
 

 

POROZUMIENIE NR 1/2013 

ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE 

z dnia 1 stycznia 2013 r. 

w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Łęczyckiego – uczestnika Warsztatów 

Terapii Zajęciowej ul. 29 Listopada 27, 99-300 Kutno, działających na terenie Powiatu Kutnowskiego,  

w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  

Osób Niepełnosprawnych 

1. Pani Mirosławy Gal-Grabowskiej - Starosty Powiatu Kutnowskiego 

2. Pana Konrada Kłopotowskiego - Wicestarosty  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kutnowskiego Jolanty Anioł, 

a Powiatem Łęczyckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łęczyckiego, w imieniu, którego działają:  

1. Wojciech Zdziarski - Starosta Powiatu Łęczyckiego 

2. Krystyna Pawlak - Wicestarosta 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Łęczyckiego Renaty Wilińska. 

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 10b ust. 6, w związku z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. „b” ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 

127, poz. 721, z późn. zm.), Powiat Kutnowski i Powiat Łęczycki zawierają porozumienie o następującej treści:  

§ 1. 1. Powiat Łęczycki zobowiązuje się do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swojego 

mieszkańca - uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. 29 Listopada 27, 99-300 Kutno zwanych dalej 

„WTZ w Kutnie”, działających na terenie Powiatu Kutnowskiego, w części nieobjętej dofinansowaniem ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wysokości i na zasadach określo-

nych w niniejszym porozumieniu. Wykaz uczestnika rehabilitacji w WTZ w Kutnie będzie przekazywana przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.  

2. Ilość uczestników na dzień zawarcia porozumienia wynosi 1 osoba. 

§ 2. 1. Koszty, o których mowa w § 1 ust. 1, określa się w wysokości odpowiadającej dofinansowaniu po-

krywanemu przez samorząd powiatowy, tj. 10% całkowitych kosztów rehabilitacji uczestnika ustalonych na 

podstawie planu finansowego WTZ w Kutnie na rok 2013.  

2. Całkowity koszt rehabilitacji jednego uczestnika WTZ w Kutnie w roku 2013 wynosi miesięcznie 137,00 

zł (słownie: sto trzydzieści siedem złotych) łączna kwota dotacji  na dofinansowanie Warsztatu w 2013 r. wy-

nosi 1.644,00 (słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści cztery złotych), tj. 10% rocznego kosztu pobytu 

uczestnika warsztatów z środków samorządu powiatowego.  
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3. W roku 2013 Powiat Łęczycki przekaże Powiatowi Kutnowskiemu kwotę w wysokości iloczynu liczby 

uczestników WTZ w Kutnie i kwoty stanowiącej równowartość 10% rocznego kosztu rehabilitacji uczestnika, 

ustalonego zgodnie z ust. 2, co stanowi łącznie kwotę 1.644,00 zł.  

4. Pozostałe 90% będzie finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

5. W przypadku zmiany liczby uczestników rehabilitacji WTZ w Kutnie z terenu powiatu łęczyckiego, 

strony porozumienia zobowiązują się do odpowiedniego rozliczenia środków z uwzględnieniem czasu faktycz-

nego uczestnictwa w danym roku w rehabilitacji w WTZ w Kutnie w terminie 30 dni od daty otrzymania in-

formacji o przyjęciu nowego uczestnika lub skreśleniu z listy uczestników, zgodnie z zasadą określoną w ust. 3.  

6. W przypadku zmiany wysokości dofinansowania pokrywanego ze środków samorządu powiatowego, 

Powiat Łęczycki zobowiązuje się do partycypowania w kosztach utrzymania uczestników WTZ w Kutnie do 

wysokości wkładu własnego poniesionego przez Powiat Kutnowski.  

7. Zmiana wysokości dofinansowania, o którym mowa w ust. 5, wymaga zawarcia aneksu do niniejszego 

porozumienia. 

§ 3. 1. Powiat Łęczycki zobowiązuje się do przekazania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3, w terminie do 

dnia 31.03.2013 r. na konto Powiatu Kutnowskiego: PEKAO S.A o/Kutno 18 1240 3190 1111 0010 3126 4090. 

2. Rozliczenie dotacji celowej, o której mowa w § 2, dokonane zostanie do dnia 20 stycznia 2014 r.  

3. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej nastąpi na wskazany rachunek bankowy Powiatu Łęczyckiego 

Bank Spółdzielczy 35 9263 0000 0669 0278 2006 0001 w terminie do 5-tego dnia miesiąca następującego po 

zakończeniu kwartału podlegającego rozliczeniu.  

4. Dotacja, o której mowa w § 2, nie może być przekazana na inny cel niż wskazany w porozumieniu. 

Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysoko-

ści podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do 

dnia 5 dnia następnego miesiąca po rozwiązaniu umowy. 

§ 4. Współpracę merytoryczną w zakresie realizacji porozumienia ze strony Powiatu Kutnowskiego prowa-

dzić będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, a ze strony Powiatu Łęczyckiego - Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy. 

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają pod rygorem nieważności zawarcia aneksu w 

formie pisemnej. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. do dnia 31grudnia 2013 r. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 8. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.     

  

Starosta Kutnowski: 

Mirosława Gal-Grabowska 

Wicestarosta: 

Konrad Kłopotowski 

 

Starosta Łęczycki: 

Wojciech Zdziarski 

Wicestarosta: 

Krystyna Pawlak 
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