
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR BSSIZ/P/1/2020 

z dnia 3 lutego 2020 r. 

w sprawie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej  

dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka 

zawarte pomiędzy: 

Gminą Brzeg, reprezentowaną przez: 

1. Jerzego Wrębiaka – Burmistrza Brzegu, 

2. Przy kontrasygnacie Katarzyny Szczepanik – Skarbnika Brzegu  

a  

Gminą Olszanka, reprezentowaną przez: 

1. Anetę Rabczewską – Wójta Gminy Olszanka 

2. Przy kontrasygnacie Joanny Kopij – Skarbnika Gminy. 

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 

z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2012 r. w sprawie zawarcia 

porozumienia z Gminą Miasto Brzeg na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej 

dla rodzin z problemem alkoholowym zwanym „Punktem Konsultacyjnym” i uchwały nr XII/89/11 Rady 

Miejskiej Brzegu z dnia 17.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Olszanka  

na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym  

z terenu Gminy Olszanka, zawiera się Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem o następującej treści: 

§ 1. Na mocy niniejszego Porozumienia Gmina Olszanka powierza, a Gmina Brzeg przyjmuje do wykonywania 

zadania w zakresie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym - mieszkańców 

Gminy Olszanka w zakresie prowadzenia pomocy i poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalno- 

prawnego i narkomanii. 

§ 2. W ramach wykonywania zadań objętych niniejszym Porozumieniem Gmina Brzeg począwszy od dnia 

3 lutego 2020 r. zapewni mieszkańcom Gminy Olszanka możliwość korzystania z usług Punktu Pomocy Kryzysowej, 

w szczególności poprzez dostęp do specjalistów.  

§ 3. Na realizację zadania określonego niniejszym Porozumieniem Gmina Olszanka przekazywać będzie 

Gminie Brzeg dotację w kwocie 860,00 zł brutto (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych), miesięcznie  

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, na rachunek bankowy Gminy Brzeg – Santander Bank  

nr 92 1090 2141 0000 0001 3523 1763. 

§ 4. Gmina Brzeg zobowiązuje się do: 

1) wykorzystania środków przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia wyłącznie na wykonywanie 

zadania określonego niniejszym porozumieniem do dnia 31 grudnia 2020 r.; 
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2) przedłożenia Gminie Olszanka w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono 

dotacji: a. szczegółowego rozliczenia finansowego przekazanych środków wraz z kserokopią dokumentów 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem, b. sprawozdania merytorycznego z wykonania zadania określonego 

niniejszym porozumieniem. 

§ 5.1. Niewykorzystane środki do dnia określonego w § 4 pkt 1 podlegają zwrotowi w terminie do dnia  

31 stycznia następnego roku.  

2. W przypadku zwrotu niewykorzystanej dotacji w całości lub częściowo po upływie terminu, o którym mowa 

w ust. 1 naliczane będą odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego 

po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji. 

3. W przypadku stwierdzenia, że dotacja w części lub w całości została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 

lub pobrana w nadmiernej wysokości, Gmina Olszanka określi kwoty podlegające zwrotowi i powiadomi 

niezwłocznie Gminę Brzeg o wyniku rozliczenia dotacji, określając termin zwrotu środków. 

4. Zwrotowi wraz z odsetkami, podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 

nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższych 

okoliczności. 

5. Odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych nalicza się począwszy od dnia: 

1) przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) następującego po upływie terminu zwrotu, o którym mowa w ust. 4 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości. 

§ 6.1. Termin wykonania zadania określa się na dzień 31.12.2020 r.  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie za zgodną wolą stron w formie pisemnej. 

§ 7. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

§ 9. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz 

jeden egzemplarz do celów ogłoszenia, o którym mowa w § 8.  
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