
 

UMOWA 

  

 zawarta w dniu …............. pomiędzy: 

 

1. Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, REGON 291009343, NIP 657-

261-75-25, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Kielce przez 

pełnomocnika Panią Magdalenę Gościniewicz,  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Kielcach 

 

a Panią/Panem….............. zam................................................................................... legitymujący/ca  

się dowodem osobistym nr …...................,  PESEL: …................... zwanym dalej zobowiązanym/ną 

do ponoszenia opłaty. 

 

        Niniejsza umowa zawierana zostaje na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca                                               

 2004 r o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późniejszymi zmianami) 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest ustalenie wysokości opłaty, ponoszonej przez Zobowiązanego/ną 

do ponoszenia  opłaty,  za  pobyt  w  Domu Pomocy Społecznej …............ w 

…...................., Pani/Pana …................... stopień pokrewieństwa – …............. 

2. Skierowanie W/w do Domu Pomocy Społecznej stanowi przedmiot stosownej decyzji 

administracyjnej.        

 

§ 2. 

 

Ośrodek w Kielcach informuje, że całkowity miesięczny koszt pobytu Pana/Pani …............... 

zgodnie z art. 60 w/w ustawy, wynosi ….................. zł, z czego 70% swojego dochodu ponosi 

pensjonariusz/ka w oparciu o art. 61 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy. 

 

§ 3. 

 

Ustala się wysokość miesięcznej opłaty o której mowa w § 2  w kwocie ….............. zł (słownie: 

…......................... 00/100), tytułem partycypacji Zobowiązanej do ponoszenia opłaty w kosztach 

utrzymania w Domu Pomocy Społecznej …..........................................., Pana/Pani 

…........................ 

 

§ 4. 

 

Opłata uiszczana  przez zobowiązaną/nego do ponoszenia opłaty  przekazywana będzie 

w terminie do 20-go każdego miesiąca na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Kielcach - ING  w Kielcach nr rachunku: 

06 1050 1461 1000 0023 5336 9198 

 

§ 5. 

 

1. Nieterminowa lub niepełna realizacja zobowiązania, o którym mowa w § 4 uprawnia Ośrodek 

do odstąpienia od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym i żądaniem od Zobowiązanej/nego 

do ponoszenia opłaty zaległych miesięcznych kosztów utrzymania, o których mowa w § 3, ponadto 

Ośrodek zastrzega sobie w takim przypadku prawo do wystąpienia o sądowe ustalenie obowiązku 

alimentacyjnego oraz prawo do dochodzenia zaległości w trybie sądowym. 

 



 

 

2. Ośrodek przed rozwiązaniem niniejszej umowy w trybie przewidzianym w § 5 pkt 1 

zobowiązany jest do pisemnego wezwania Zobowiązanej/nego do ponoszenia opłaty do 

świadczenia zgodnego z umową i wyznaczenia terminu dopełnienia zobowiązań umownych. 

 

3. Za nieterminową realizację zobowiązania uznaje się dwumiesięczną zwłokę w pokryciu 

miesięcznych kosztów pobytu Pani/Pana ….............. w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, 

…........................   

 

§ 6. 

 

Umowa obowiązuje od dnia umieszczenia i zostaje zawarta na okres pobytu ww. w Domu Pomocy 

Społecznej …......................................... 

 

§ 7. 

 

1. Wysokość opłaty wnoszonej przez zobowiązaną/nego do wnoszenia opłaty może ulegać zmianie 

wraz ze zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy 

społecznej, która to zmiana ogłaszana jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż 

do 31 marca każdego roku. 

 

2. W takim przypadku zobowiązana/ny do ponoszenia opłaty deklaruje niniejszym ponoszenie      

dodatkowej opłaty ustalonej w wysokości proporcjonalnej do ogłoszonego kosztu utrzymania, 

której wysokość strony określają w stosownym aneksie. 

 

3. Ośrodek w Kielcach zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania 

zobowiązanej/nego do ponoszenia opłaty o ewentualnej podwyżce kosztów  średniego 

miesięcznego utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ….......................... . 

 

§ 8. 

 

           Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

        

§ 9. 

 

      W zakresie nieuregulowanym niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu 

 cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o pomocy społecznej. 

                                                 

 

§ 10. 

 

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla 

zobowiązanej/nego do ponoszenia opłaty a 2 dla Ośrodka. 

 

 

 

         Zobowiązany do ponoszenia opłat                                      Dyrektor MOPR w Kielcach 

 

 

 

        ..........................................................                                    .................................................... 


