
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POROZUMIENIE MI ĘDZYGMINNE 
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA  

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

w sprawie: prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn  
oraz zasad określenia i udziału w kosztach utrzymania go  

Pomiędzy:  
 

1. Gminą Chrzanów reprezentowaną przez:  
Burmistrza Miasta Chrzanowa – Ryszarda Kosowskiego  
 

2. Gminą Libiąż reprezentowaną przez:  
Burmistrza Miasta Libi ąża – Jacka Latko  
 

3. Gminą Trzebinia reprezentowaną przez:  
Burmistrza Miasta Trzebini – Stanisława Szczurka  
 
 

§ 1. Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w celu wspólnej realizacji zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) polegających na 
obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym i prowadzenia ośrodków wsparcia, w/w Gminy 
postanawiają:  

1. Gminy Trzebinia i Libiąż powierzają Gminie Chrzanów wykonywanie zadania własnego każdej z Gmin, 
polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn zwanego 
dalej „Noclegownią” i w tym celu zawierają niniejsze Porozumienie.  

2. Gmina Chrzanów w celu wykonania zadania określonego w pkt 1 zapewni na prowadzenie Noclegowni 
stosowne pomieszczenia, zorganizuje obsługę administracyjną i organizacyjną Noclegowni, a następnie 
zapewni jej funkcjonowanie przez okres obowiązywania niniejszego Porozumienia oraz ustali zasady 
odpłatności za pobyt w Noclegowni.  

3. Każda z Gmin zobowiązuje się do partycypacji w wydatkach na utrzymanie Noclegowni, poprzez 
przekazywanie dotacji celowej stanowiącej równowartość rzeczywistego utrzymania Noclegowni  
w wysokościach określonych w § 3 w dziale 852, rozdziale 85295 w § 2310.  

4. Przyznanie świadczeń w postaci usług Noclegowni, następuje na podstawie decyzji administracyjnej 
wydawanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, w której określa się czasokres 
usług, wysokość odpłatności zgodnie z uchwałą Gminy Chrzanów.  
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§ 2.  

1. Każda z Gmin zobowiązuje się do comiesięcznego przekazywania środków tj. 1/12 planu wydatków na 
bieżącą działalność Noclegowni w wysokości określonej w § 3 w terminie do 15-go każdego miesiąca. 
Gminy Libiąż i Trzebinia dotację przekazują na rachunek bankowy Gminy Chrzanów nr 34 8444 0008 0000 
0070 6654 0070.  

2. Ustala się kwartalny okres rozliczania poniesionych wydatków do dnia 15-go następnego miesiąca po 
kwartale.  

3. Każdorazowo rozliczenie dotacji zawierać będzie:  

a) potwierdzenie kwoty dotacji otrzymanej,  

b) rozliczenie rzeczowe i kwotowe otrzymanej dotacji.  

4. Dotacja zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2012 r.  

5. Rozliczenie wydatków rocznych i zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji nastąpi (bez wezwania) do dnia  
14 stycznia 2013 r. na rachunki bankowe poszczególnych Gmin.  

§ 3.  

1. Strony Porozumienia ustalają, iż w 2012 r. środki na funkcjonowanie Noclegowni zostaną rozdzielone 
w następujący sposób:  

a) Gmina Chrzanów: 47% = 185 180,00 zł;  

b) Gmina Trzebinia: 31,7% = 124 898,00 zł;  

c) Gmina Libiąż: 21,3% = 83 922,00 zł.  

2. Planowana kwota wydatków na funkcjonowanie Noclegowni w roku 2012 wynosi 394 000,00 zł (słownie: 
trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).  

§ 4. Porozumienie zawiera się na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.  

§ 5.  

1. Strony deklarują pełną współpracę w wymiarze koniecznym dla właściwej realizacji zadań przewidzianych 
w niniejszym Porozumieniu.  

2. W sprawach nieuregulowanych w treści Porozumienia stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz inne przepisy regulujące zasady działania samorządu 
gminnego.  

§ 6. Wszelkie zmiany warunków Porozumienia wymagają zachowania trybu właściwego do jego zawarcia 
oraz zachowania formy pisemnej.  

§ 7.  

1. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

2. Publikacji Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dokona Gmina Chrzanów.  

 
Burmistrz Miasta Chrzanowa  
Ryszard Kosowski 

 
Burmistrz Miasta Libiąża  
Jacek Latko 

 
Burmistrz Miasta Trzebini  
Stanisław Szczurek 
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