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POROZUMIENIE
r dnia9 grudnia2013r.
w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie orzekania
.
o niepełnosprawnościi stopniu niepe|nosPrawnościosób z te;enu Powiatu Slupskiego
przez Powiato[T Zespółdo spra$'orzekanił o Niepełnosprawności
w slupsku
zawańepomiędzy:
Powiafem słupŚkim, 76.200Stupsk, u|. Szarych szeregów 14
reprezenlowanym
pźcz:
Pana s|arvomiraZiemianowicza - starostęslupski€ g o
Pana Andrzeja Burego - wiceŚtarostę slupskiego
przy kontrasygnacieSkarbnika powiatu - pani Jadwigi Janickiej
zwanymw treściporozumienia,,PowiatcmSlupskim''
a Miastem słupsk,76.200słupsk,Pl. zwycięsfwa3
reprczentowanym
przez:
Pana Edwarda Zdzieborskiego - ZastępcęPrezydentaMiasta słupska
przy kontrasygnacieSkarbnika Miasta słupska- Pani Doroty BalukoniŚ
zwanymw treściporozumienia,,Miastemsłupsk''
p"!:lTb
art.s.u-st.2 staw} 7-dnia 5 .fe|Nca 1998r. o samorządzic povvlarowym
,J". ,
(Dz.U'z20|'3r'
poz' 595. poz. ó45). ar(.6-6busta\ł?zdnia 27 sierpniaI9.97r. o rehabilitacji
zawodowejispołecznejoraz zatrudnianiu
osób niepe,lnosprawnycb
(Dz. U'z2011r. Nr ]2i,
poz. 721'z późnoraz UchwałyNr XVI/I 25l2o08 Rady Powiatu z dnia 29 stycznia2008r:'
'zm')
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych strony zawierają porozumlen|e
o następującej
treści:
$l.Powial shtpski powierza Miastu Słupsk reatizację zadania publicznego w zakesie
orzekaniao niepełnosprawności
i o stopniuniepełnosprau,ności
osób z tcienu powńtu słupskiego
dotyczących rea|izacji zadań określonychw L|slawief dnia 27 sierpnia 1997r' o rehabilita;ji
ych (Dz.\J.z201| r'
.z9w9dowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospmwn
Nr |27 poz.721z póżn.zm''1
2. Zadania Powiatowego Zespołu do Spraw orzekania o Niepełnosprawności
,' $
d|a.mieszkańcówpowiatu słupskiegobędzie realizowałPowiatowy Zespół do śpraworzekania
o Niepełnosprawności
f siedzibą w sfupsku' przy uI' Jaraczas' '*"ny * t."ś"iporozumienia
',Zespołeh'',zgodnie z ustawąz dnia 27 sierplria 1997r' o rehabilitacjizawodowej i spolccznej
oraz zatrudnianiuosób niepełnosptawnych
(Dz' |J' z20| | r'Nr |2.1po;.721 z póżn'zm').
8 3. | ' Powierzone zadania ok€ ś lone w $ | rea|izowanebędą w ramach dotacji wynikającej
z cofocznej dotacji ce]ow€ j z budżetu pańs(wa przekazAne1przez Wojewodę lomo.s[l"gó
bczpośrednioMiastu Słupsk' Dotacja zostaławłączonado budzetu Powiatowego Zespoiu
do Spraworzekaniao Niepełnosprawności
w Słupsku.
2. w sytuacji'gdy środkifinansowenA rca|izacjęzadań okaząsię njewystarczającc
w wyniku
zwjększenialiczby wniosków o Wydanieożeczeńo stopniuniepełrrospr.awności'
a'l,tiastosiupsk
po zwróceniu się z wnioskiem do Wojewody Pomorskiegonic uzyika dodatkowych
środków
z budŻetupaństwa zwiększającychdotacjęcelową. wówćzas Powlat sfupski zobowiązuje
5ię
przekazać dodatkowe środki finansowe \ł/wysokościustalonej przez
żcspot iuzgoanionej
ze stronamiporozumienia.
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3' W przypadku ppekazania p|zez Powiat Słupski dodatkowych środków finansowych,
|oz|iczenierzeczowo ' finansowe z \{ykonanegozadania sporządzonezostanie przęz zespół
w terminiedo 3l stycznia2015 r.
s4. starostaShpski zapewniaZespołowitransportna posiedzeniawyjazdowc lub badania
domowemieszkańcówpowiatui ponosijegokoszty'
od I styczniado 3l grudnia2014 roku.
$ 5. Porozumieniezostajezawartena czas określony
wymagająfonny pisemnejpod rygoremniewazności.
s 6. wszelkj zmiany pol.ozumienia
niniejszymporozumieniemmają zastosowanieprzepisy
$ 7. W sprawachnieuregu|owanych
kodeksucywilnego.
z zastosowaniemmiesięcznego
$ 8. l' Stronomprzysłlgujeprawo tozwiązaniaporozuDrienia
okresuwypowiedzenia.
2' stronypżewidująmożliwość
rozwiązaniaporozumieniaza porozumieniemŚtron'
określająsposób
3'w prfypadku y)związaniaporozumienia,strony w drodze pro1oko,łu
wzajemnychrozIiczeń.
s 9. Porozumicniesporządzonowtrz€ c h jednobŹmiących egzemptarzach,dwa dla Miasta
słupska.jedendla Powjatusłupskiego'
od dnia
s l0. Porozumienie wchodzi wŹycie zdnie|n podpisania zmocą obo]ir'iązuiącą
l stycznia2014 roku i podlegaog'łoszeniu
w DziennikuUrzędowymWojewództwaPomorskiego'
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