
Porozumienie Nr .... 1. ..... / 11 

zawarte w dniu 19 kwietnia 201 lr. w Krośnie pomiędzy Powiatem Krośnieńskim 
reprezentowanym przez: 

1. Jana Juszczaka - Starostę Krośnieńskiego 

2. Andrzeja Guzika - Wicestarostę Krośnieńskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Krystyny Kaszy 

a Powiatem Brzozowskim reprezentowanym przez: 

1. Zygmunta Błaża - Starostę Brzozowskiego 

2. Adama Jajko - Członka Zarządu 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Marty Częczek 

w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania przez Powiat 

Krośnieński części kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Haczowie, działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie w 2011 roku. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 
lOb ust.2 i ust. 6, art. 35a ust. 1 pkt 8, art. 68c ust. 1 pkt 1 b ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm), 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu 
przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 
808 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej 
(Dz. U. Nr 63 poz. 587), Strony zgodnie ustalają co następuje: 

§1 

1. Powiat Krośnieński zobowiązuje się do ponoszenia kosztów rehabilitacji 
mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego, będących uczestnikami Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Haczowie, działającego przy Polskim Stowarzyszeniu 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie, w części 
nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zasadach określonych 
w niniejszym porozumieniu. 

2. Powiat Brzozowski zobowiązuje się przekazywać niezwłocznie informacje 
uzyskane z PFRON o wysokości dofinansowania uczestnictwa w WTZ 
w Haczowie Powiatowi Krośnieńskiemu. 

§2 

1. Z terenu Powiatu Krośnieńskiego w rehabilitacji prowadzonej w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Haczowie, działającym na terenie Powiatu 
Brzozowskiego uczestniczy 10 osób. 
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2. Imienny wykaz uczestników WTZ w Haczowie - mieszkańców Powiatu 
Krośnieńskiego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Porozumienia. 

3. Koszt rocznego dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa jednej 
osoby w wtz w 201 lr. wynosi 16.440 zł. 

4. Wysokości kosztów, o których mowa w § 2 ust. 3, ustala się 
z uwzględnieniem zasad dofinansowania ze środków PFRON warsztatów 
terapii zajęciowej, określonych w art. 68c ust. 1 pkt 1 ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm), 
określającym maksymalne dofinansowanie ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności, 
w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii 
zajęciowej w 2011 r. i w latach następnych - 90 % tych kosztów. 

§3 

1. Powiat Krośnieński w 2011 roku współfinansuje uczestnictwo w WTZ 
w Haczowie 10 osobom zamieszkałym na terenie Powiatu Krośnieńskiego 
w wysokości 16.440,00 zł. 

2. W przypadku zmniejszenia w danym roku kalendarzowym liczby 
uczestników WTZ w Haczowie zamieszkałych na terenie Powiatu 
Krośnieńskiego, Powiat będzie dofinansowywał koszty działalności WTZ 
w Haczowie proporcjonalnie do zmniejszonej liczby uczestników. 

3. Powiat Brzozowski zobowiązuje się przekazywać kwartalne informacje o 
ilości uczestników WTZ w Haczowie, zamieszkałych na terenie Powiatu 
Krośnieńskiego oraz niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 2. 

§4 

1. Środki finansowe na pokrycie kosztów o których mowa w § 3 ust. 1, 
przekazywane będą przez Powiat Krośnieński na rachunek bankowy 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie o numerze: 14 8642 1113 2011 
9305 1705 0002. 

2. Przekazywanie na rzecz Powiatu Brzozowskiego środków finansowych 
określonych w § 3 ust. 1 odbywać się będzie kwartalnie, do 20 dnia 
miesiąca rozpoczynającego kwartał z tym, że za I i II kwartał 2011 r. 
środki zostaną przekazane do 20 maja 2011 r. 

3. W przypadku opóźnienia w przekazywaniu należności określonych 
w niniejszym porozumieniu, będą naliczane odsetki w wysokości równej 
odsetkom ustawowym. 

§5 

1. Porozumienie zawiera się na rok budżetowy, na czas określony od 
1 stycznia 2011 do 31 grudnia 201 lr. 

2. Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie za zgodą obu stron. 
3. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału 
kalendarzowego. W takich przypadkach Powiat Krośnieński ponosi 
odpłatność za swoich uczestników proporcjonalnie do czasu rozwiązania 
umowy. 

4. Wypowiedzenie porozumienia, zmiana oraz jego rozwiązanie wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§6 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 
2011 r. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy dla siedziby Powiatu Krośnieńskiego. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy: 

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 
z 2010r. Nr 214 poz. 1407, z późn. zm.), 

2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16 
poz. 93, z późn. zm.), 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie 
algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym 
(Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 
poz. 587). 

§8 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

dla każdej ze stron. 

Powiat Krośnieński Powiat Brzozowski 
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