
  Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2019 
              Dyrektora MOPS w Będzinie z dnia 05.04.2019 r.

Wniosek o przyznanie przewozu do Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
w Centrum Usług Społecznych

A. Imię i nazwisko wnioskodawcy …………………………………………………………………………………………………………….

     Miejsce zamieszkania  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę  o  przyznanie  mi  dowozu  do  DDP  w  CUS  mieszczącego  się  przy  ulicy  1  Maja  2,  42-500  Będzin
i odwozu do wyznaczonego miejsca zamieszkania/zbiórki* po pobycie w DDP CUS z powodu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Oświadczam, że zostałem zapoznany/a i znane są mi zasady korzystania z usługi transportu Dziennego Domu
Pomocy w Centrum Usług Społecznych w Będzinie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

……………………………………………………………………

data i podpis wnioskodawcy

B. Opinia pracownika socjalnego…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………
data i podpis Pracownika

C. Opinia Kierownika DDP w CUS…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………
data i podpis Kierownika

D. Decyzja Dyrektora

Przyznaję przewóz

Odmawiam

 ……………………………………………………………………
data i podpis Dyrektora



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2019 
                    Dyrektora MOPS w Będzinie z dnia 05.04.2019 r.

UMOWA NA PRZEWÓZ OSÓB NR ………. /2019

zawarta w dniu ……………………………... w Będzinie

pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1,

 reprezentowanym przez:

Dyrektora - Patrycję Gruca -Hołota 

 zwanym dalej „Zleceniodawcą”

a

Panią/Panem

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

zwanym  dalej „Korzystającym”

W  zawiązku  z  przyznaniem  Pani/Panu  pobytu  w   Dziennym  Domu  Pomocy  w  Centrum  Usług

Społecznych  w  Będzinie,  zgodnie  z  Zarządzeniem  nr  24/2019 Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy

Społecznej w Będzinie z dnia 05.04.2019 r. roku w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu

korzystania z usługi transportu dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Centrum Usług Społecznych

w Będzinie

strony zawarły umowę następującej treści 

§ 1 

Przedmiotem  umowy  jest  umożliwienie  korzystania  z  pobytu  w  Dziennym  Domu  Pomocy

w Będzinie, ul. 1 Maja 2  poprzez przywóz do DDP z wyznaczonego miejsca zbiórki/miejsca zamieszkania* 

i dowóz po pobycie w DDP do wyznaczonego miejsca zbiórki / miejsca zamieszkania*. 

§ 2 

1.   Umowę  zawiera  się  na  okres  pobytu  w  Dziennym  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Będzinie

od dnia …………………………… 

2. Koszty związane z przewozem osób pokrywane są z budżetu MOPS – wkład własny w ramach projektu

Centrum Usług  Społecznych  w Będzinie  wsparcie  organizacji  usług  opiekuńczych  na  poziomie  lokalnym



w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski

Fundusz Społeczny)  – poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

   § 3

1. Korzystający zobowiązuje się do punktualnego stawiania się na miejsce zbiórki. Wielokrotne spóźnienia,

bądź nieusprawiedliwiona nieobecność na miejscu zbiórki  mogą być podstawą do rozwiązania niniejszej

umowy.

2.  Korzystający  zobowiązuje  się  niezwłocznie  zgłaszać  swoją  nieobecność  w  DDP  w  określonym  czasie

kierownikowi CUS lub innej wyznaczonej przez kierownika osobie, telefonicznie lub za pośrednictwem innej

osoby.

      § 4

Dopuszcza  się  możliwość  rozwiązania  umowy przez  każdą  ze  stron,  ewentualnie  wprowadzenia  zmiany

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w szczególności:

1)  zmiany sytuacji  życiowej  (zdrowotnej,  bytowej)  osoby korzystającej  z  przejazdu,  która  była podstawą

do przyznania przewozu,

2) naruszenia zasad współżycia społecznego w czasie świadczenia przewozu,

3) marnotrawienia przyznanych świadczeń przewozu,

4) braku możliwości zapewnienia przewozu przez dysponenta samochodu.

   § 5

Ewentualne spory rozstrzygnięte będą przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy ze względu na siedzibę

DDP w CUS.

  § 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

MOPS             Korzystający


