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POROZUMIENIE Nr SP/2/2010 

z dnia 29 listopada 2010 r. 

 

Zawarte pomiędzy Gminą Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu ul. Łączności 1, reprezentowaną przez: 

Henryka Słoninę - Prezydenta Miasta Elbląg a Gminą Miejską Malbork z siedzibą w Malborku Pl. Słowiański 5 

reprezentowaną przez: Andrzeja Rychłowskiego - Burmistrza Miasta Malborka. 

 

Na podstawie: art. 74 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 39 i 40 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami) i art. 13 pkt 6 lit. „a” ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 
95, z późniejszymi zmianami) strony ustalają co następuje: 

 
§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest podejmowanie przez Gminę Miasto Elbląg w roku 2011 działań 

wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi polegających na: 
 
  1) Możliwości doprowadzania w 2011 roku osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają 

powód do zgorszenia w miejscach publicznych lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich 
życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, zamieszkałych lub dowiezionych przez Policję i Straż 
Miejską z terenu Miasta Malborka do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. 

 
  2) Informowaniu osób opuszczających placówkę o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych i motywowaniu do 

podjęcia leczenia odwykowego. 
 

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 Gmina Miasto Elbląg będzie realizować za pośrednictwem Pogotowia Socjalnego 

w Elblągu ul. Królewiecka 102, będącego jej jednostką organizacyjną. 
 
§ 3. 1. W celu zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w § 1, Gmina Miejska Malbork zobowiązuje się do: 

 
  1) Wnoszenia comiesięcznej opłaty stałej w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na rzecz Pogotowia 

Socjalnego w Elblągu za tz. „gotowość placówki” do przyjmowania osób nietrzeźwych. 
  2) Pokrycia kosztów pobytu osób nietrzeźwych w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu wg wystawionego rachunku, zgodnie 

z obowiązującą stawką w wysokości 208 zł, określoną Zarządzeniem Nr 3A/2004 r. Dyrektora Pogotowia Socjalnego 
w Elblągu z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt w Pogotowiu Socjalnym. Stawka odpłatności za 
pobyt w Pogotowiu Socjalnym może ulec zmianie w przypadku wzrostu kosztów pobytu osób w placówce. 

 
2. Rachunek, który obejmuje należności Gminy Miejskiej Malbork wymienione w § 3 ust. 1, w ustalonych okresach 

rozliczeniowych wraz z wykazem osób przebywających w placówce, wystawia Pogotowie Socjalne w Elblągu. 
 
3. Kwotę wynikającą z rachunku należy uiścić na konto wskazane przez Pogotowie Socjalne w Elblągu w terminie 14 

dni od daty otrzymania rachunku. 
 
4. W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, naliczane zostaną odsetki w wysokości określonej 

jak dla zaległości podatkowych. 
 
§ 4. Naruszenie przez Gminę Miejską Malbork postanowień niniejszego porozumienia będzie skutkowało odmową 

przyjęcia do Pogotowia Socjalnego w Elblągu osób nietrzeźwych dowiezionych z tego terenu. 
 
§ 5. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

 
§ 6. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia, za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 
§ 7. Zmiany zapisów niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej. 

 
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 9. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 
 
§ 10. Porozumienie sporządzone zostaje w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po: cztery dla Gminy Miasta 

Elbląg, dwa dla Gminy Miejskiej Malbork. 
 
Burmistrz Miasta Malborka       z up. Prezydenta Miasta 
Andrzej Rychłowski        Artur Zieliński 
          Wiceprezydent Miasta 


