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POROZUMIENIE NR WTZ/1I2019 

w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodziskiego -
uczestników działającego na terenie powiatu pruszkowskiego Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zawarte w dniu . . -?~ .. lc.~'. C!:f~~ .. ktlpomiędzy: 
Powiatem Pruszkowskim, z siedzibą w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy 
upoważnienia udzielonego uchwałą Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 140/1234/2016 
z dnia 10 li stopada 2016 r. Pan Radosław Kowalczyk - Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzi nie w Pruszkowie, 
a 
Powiatem Grodziskim, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, u\. Kościuszki 30, 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu i na rzecz którego działają: 
l) Pan Marek Wieżbicki - Starosta Powiatu Grodziskiego, 
2) Pan Krzysztof Filipiak - Wicestarosta Powiatu Grodziskiego, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Ewy Szadkowskiej. 

Działając na podstawie art. lOb ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 511, z późno zm.), strony zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ l 
I. Powiat Grodziski zobowiązuje się do pokrycia w 2019 roku rocznego kosztu rehabilitacji 

dwóch mieszkańców Powiatu Grodziskiego - uczestników działającego na terenie Powiatu 
Pruszkowskiego warsztatu terapii zajęciowej, których wykaz stanowi załącznik 

do niniejszego porozumienia, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 
2. Warsztat terapii zajęciowej , o którym mowa w ust. l , prowadzony jest w Pruszkowie, 

przy u\. 3 Maja 56, 05-800 Pruszków, przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pruszkowie. 

3. Powiat Grodziski zapłaci Powiatowi Pruszkowskiemu łączn i e kwotę 3960 zł (słownie 
złotych: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt), tj. kwotę stanowiącą iloczyn liczby 
uczestników i rocznego kosztu rehabilitacji w wysokości 1980,00 zł (słownie złotych: 

tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt), w terminie 14 dni od daty podpisania porozumienia, 
na rachunek bankowy Powiatu Pruszkowskiego: 42 12405918 1111 000049080878. 

§2 
l. Powiat Pruszkowski zobowiązuje się do przekazania kopii dokumentacji dotyczącej 

uczestników warsztatu objętych porozumieniem, to jest informacji potwierdzającej miejsce 
zamieszkania i orzeczenie o niepełnosprawności. 

2. Powiat Pruszkowski zobowiązuje się do przekazania pisemnej informacj i o zdarzeniach 
mających wpływ na realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia 
w terminie nieprzekraczającym 14 dni od ich zaistnienia, w szczególności o zakończeniu 
pobytu uczestnika, czy jego nieobecności na zajęc iach, która przekroczy trzy miesiące. 



3. Powiat Pruszkowski zobowiązuje s ię do przekazania rocznej informacji o wydatkowaniu 
otrzymanych z Powiatu Grodziskiego środków finansowych w term inie do 14 stycznia 
2020 r. oraz do zwrotu do dnia 14 stycznia 2020 r. środków finansowych w przypadku 
ich niewykorzystania. 

§3 
Porozumienie dotyczy zobowiązatl Powiatu Grodziskiego z tytulu koszlów rehabilitacj i 
uczestników Warsztatu będących mieszkal\cami Powiatu Grodziskiego w okres ie 
od 1 stycznia 20 19 r. do dnia 31 grudnia 20 I 9 r. 

§4 
Zmiany postanowień I1Il11eJ szego porozumlel1l a wymagają formy pi semnej pod rygorem 
nieważności. 

§5 
Do spraw nieuregulowanych niniej szym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehab ilitacj i zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz postanowienia Kodeksu cywilnego. 

§6 
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze s tron. 
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