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Porozumienie
w sprawie korzystania przez mieszkańców Miasta Limanowa z Punktu Informacji, Wsparcia
i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocy w Rodzinie w 2013 r.
zawarte w dniu 19 marca 2013 r. w Limanowej
pomiędzy: Gminą Limanowa, reprezentowaną przez inż. Władysława Pazdana Wójta Gminy Limanowa,
a
Miastem Limanowa, reprezentowanym przez mgr inż. Władysława Biedę Burmistrza Miasta Limanowa
o następującej treści:
§ 1. Osoby i rodziny dotknięte przemocą domową, zamieszkałe na terenie Miasta Limanowa będą mogły
korzystać z pomocy świadczonej przez „Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie” – zwany dalej „Punktem”, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej.
§ 2. W celu realizacji pomocy specjalistycznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej do
pracy w Punkcie zatrudni psychologa na umowę zlecenia, który będzie pełnił dyżury w wymiarze 9 godzin
miesięcznie w tym: 6 godzin w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej ul. Matki
Boskiej Bolesnej 18B – zwanym dalej „GOPS” i 3 godziny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Limanowej ul. Kilińskiego 11 – zwanym dalej „MOPS”.
§ 3.
1. Dyżury psychologa pełnione będą w godzinach popołudniowych (po godzinach pracy GOPS i MOPS).
2. W celu zapewnienia optymalnej pomocy w godzinach dyżuru psychologa będzie również pełnił dyżur
pracownik socjalny wyznaczony przez dany Ośrodek.
3. W sprawach pilnych mieszkańcy Miasta Limanowa będą mogli korzystać z pomocy Punktu w czasie
dyżurów w GOPS, jak również pomoc udzielana będzie przez Punkt osobom zamieszkałym na terenie
Gminy Limanowa w czasie dyżurów pełnionych w MOPS Limanowa.
4. MOPS udostępni pomieszczenia na spotkania Grupy Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
– zwaną dalej „Grupą”. Z pomocy tej Grupy korzystać będą osoby zamieszkałe na terenie Miasta Limanowa
oraz Gminy Limanowa.
5. GOPS i MOPS opracują jednolity harmonogram dyżurów Punktu oraz spotkań Grupy, który zostanie
udostępniony do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie go na tablicach ogłoszeń w GOPS
i MOPS.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 2928

§ 4. Miasto Limanowa przekaże Gminie Limanowa pozyskaną dotację z budżetu wojewódzkiego w kwocie
2.000 zł (słownie złotych dwa tysiące) oraz wkład własny w kwocie 500 zł (słownie złotych pięćset) na rzecz
dostępności dla swoich mieszkańców do pomocy specjalistycznej świadczonej w Punkcie, zgodnie
z zatwierdzonym kosztorysem realizacji zadania w 2013 r. Kosztorys zadania może być zmieniony tylko
i wyłącznie do wysokości środków uchwalonych na ten cel w budżecie na 2013 r.
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