UMOWA nr …..................

Zawarta w Bartoszycach w dniu ……… pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bartoszycach ul. Pieniężnego 10A, reprezentowanym przez
Dyrektora …....................................... zwanym dalej MOPS
a:
Panem(ią) ……………… urodzonym(ą) …………., zam. ………………. 11 - ………… , PESEL ……….., zwanym(ą) dalej
Zobowiązanym(ą)

W celu realizacji określonego w art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 lit. b oraz art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 poz. 182 z późn. zmian.) obowiązku ciążącego na Zobowiązanym(ej)
będącym(ą) ……....................... P. ……….. skierowanego(j) decyzją MOPS z dnia ………. znak…….. do Domu
(stopień pokrewieństwa)

Pomocy Społecznej w ……….. strony zgodnie zawierają niniejszą umowę.

1.

§ 1.
Zobowiązany(a) oświadcza, iż jest …………. …...........P. …….., zwanego(j) dalej Świadczeniobiorcą.
(stopień pokrewieństwa)

2.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Zobowiązany(a) na mocy postanowień art. 61 ust. 1 pkt 2 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz art. 103 ust. 2 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2013, poz. 182 z późn. zmian.) obowiązany(a) jest do
wnoszenia opłaty za pobyt Świadczeniobiorcy w Domu Pomocy Społecznej, zwanym dalej DPS.

§ 2.
Zobowiązany(a) przyjmuje na siebie obowiązek dokonywania opłat w kwocie ….............. miesięcznie
(słownie: ….......................................................................) przez cały okres pobytu Świadczeniobiorcy
w DPS.
Opłata, o której mowa w punkcie 1 podlega aktualizacji.
Aktualizacja wysokości opłaty następuje w szczególności w przypadkach:
a. zmiany wysokości miesięcznego kosztu utrzymania Świadczeniobiorcy w DPS;
b. zmiany dochodu Świadczeniobiorcy powodującej zmianę decyzji ustalającej opłatę za pobyt
Świadczeniobiorcy w DPS
c. zmiany dochodu, sytuacji osobistej i majątkowej Zobowiązanego(j).
Aktualizacja wysokości opłaty następuje w formie aneksu do umowy.
Zobowiązany(a) przyjmuje na siebie obowiązek bieżącego informowania MOPS o każdej zmianie sytuacji
osobistej i majątkowej wiążącej się z podstawą do ustalenia wysokości opłaty za pobyt Świadczeniobiorcy w
DPS oraz o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania.
W przypadku:
a. zaniechania, uchylania się lub opóźnionego wykonywania przez Zobowiązanego(ą) obowiązku,
o którym mowa w punkcie 3;
b. uchylania się lub opóźniania w zawarciu aneksu o którym mowa w pkt. 4
aktualizacja wysokości opłaty obowiązywać będzie od chwili zaistnienia przyczyny jej dokonania
bez względu na dzień podpisania aneksu.

2.

§ 3.
Opłatę, o której mowa w § 2 Zobowiązany(a) przekazywać będzie do dnia ………………………………….. na
rachunek bankowy MOPS numer …………………………… podając tytułem wpłaty: „Opłata za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej w ….................... P. …………………".
Jako dzień zapłaty strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego MOPS.

1.
2.

§ 4.
Umowa zostaje zawarta do chwili zakończenia pobytu Świadczeniobiorcy w DPS.
Umowa wygasa z chwilą śmierci Świadczeniobiorcy.

1.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 5.
Umowa może być w każdym czasie rozwiązana przez wypowiedzenie jednej ze stron.
Okres wypowiedzenia wynosi jeden rok ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
W przypadku pozostawania w zwłoce z przekazywaniem opłat przez Zobowiązanego(ą) za dwa pełne
miesiące MOPS przysługiwać będzie prawo wszczęcia postępowania egzekucyjnego
§ 6.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa przepisy.
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę MOPS.
Korespondencja związana z niniejszą umową przesyłana będzie na adresy wskazane w komparycji umowy.
W przypadku zmiany adresu, Zobowiązany(a) niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym MOPS. W przypadku
nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencja kierowana na ostatni znany adres będzie uznawana
za skutecznie doręczoną

§ 7.
Postanowienia umowy niniejszej mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne,
nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.
§ 8.
Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje osoba zobowiązana,
a trzy egzemplarze otrzymuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

…........................................
ZOBOWIĄZANY(A)

............................................
MOPS

