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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 16/2010

z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie współdziałania w 2010 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Andrychów w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Andrychów 

doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej 

zawarte w dniu 25 maja 2010 roku pomiędzy: 
Gminą ANDRYCHÓW z siedzibą w Andrychowie, ul. Rynek 15 34-120 Andrychów, 
reprezentowaną przez 
Burmistrza Andrychowa Pana Jana Pietrasa 
zwaną dalej „Zleceniodawcą ” 
a 
Gminą BIELSKO-BIAŁA z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 
reprezentowaną przez 
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Henryka Juszczyka 
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”. 

§ 1. 1. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2010 przyjętego Uchwałą Nr XLIV-352-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 
2009r. – jako zadania własnego Gminy realizowanego na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity – Dz. 
U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), działając na podstawie Uchwały Nr XLVII-370-10 Rady 
Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie współdziałania Gminy Andrychów z Gminą 
Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do 
Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej oraz załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Andrychów na 
rok 2010 Nr XLIV-348-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009r., Zleceniodawca zleca 
Zleceniobiorcy realizację zadania pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz 
prowadzenie profilaktyki alkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych do wytrzeźwienia z terenu 
Gminy Andrychów” zwanego dalej „zadaniem” i udziela dotacji na jego wykonanie. 

2. Zleceniobiorca działając na podstawie Uchwały Nr LV/1284/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 11 maja 2010r. w sprawie współdziałania w 2010 roku Gminy Bielsko-Biała z Gminą Andrychów 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Andrychów 
doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej, zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie do 
31 grudnia 2010 roku. 

§ 2. Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania przez Izbę Wytrzeźwień w Bielsku-Białej działań 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób 
doprowadzonych z terenu Gminy Andrychów do Izby poprzez: 

1) nawiązywanie pierwszego kontaktu i udzielanie wsparcia psychologicznego w sytuacji 
kryzysowej, w jakiej pacjent się znalazł, 

2) zastosowanie testu diagnozującego uzależnienie od alkoholu, 

3) informowanie o sposobach leczenia, motywowanie do rozwiązywania swoich problemów 
alkoholowych, 

4) informowanie o efektywności usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych i działaniach ruchów 
trzeźwościowych, 

5) doradztwo i wsparcie ofiar przemocy w rodzinie, 

6) dostarczanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie 
wszelkich informacji nt. ilości, okoliczności doprowadzeń, skierowań do Poradni Leczenia Uzależnień, 
wniosków o ingerencję w środowisko rodzinne doprowadzonych. 

§ 3. 1. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację przeznaczoną dla Izby 
Wytrzeźwień w Bielsku-Białej w wysokości 28.000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy 
złotych 00/100). 
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2. Dotacja przekazana zostanie w dwóch transzach na konto Zleceniobiorcy: Urząd Miejski 
w Bielsku-Białej, Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej 13-1240-4142-1111-0000-4827-4377, który z kolei 
przekaże ją do Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej. 

3. Wysokość transz i terminy ich przekazania ustala się następująco: 

a) I transza w wysokości 14.000,00 złotych brutto (słownie: czternaście tysięcy złotych) - w terminie 
do 14 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia, 

b) II transza w wysokości 14.000,00 złotych brutto (słownie: czternaście tysięcy złotych) – w terminie 
do dnia 30 września 2010r. 

§ 4. 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia rozliczenia realizacji zadania pod 
względem rzeczowym i finansowym. 

2. Rozliczenie należy przedstawić do dnia 15 stycznia 2011r. Dyrektorowi Ośrodka Wspierania 
Rodziny w Andrychowie, ul. Metalowców 10. 

3. Niewykorzystaną część dotacji należy zwrócić na rachunek Zleceniodawcy w terminie 
rozliczenia. 

§ 5. 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę 
i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym. 

2. Wykonanie zadania i wydatkowanie środków dotacji podlega kontroli przez Zleceniodawcę po 
zakończeniu realizacji zadania. 

3. Kontrola zostanie przeprowadzona przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę. 

4. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została wykorzystana w całości lub części na cele inne, niż 
określono niniejszym Porozumieniem, podlega ona w tej części lub w całości zwrotowi. 

5. Nieprawidłowo wykorzystane środki z dotacji podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi 
na rachunek bankowy Zleceniodawcy: Bank Spółdzielczy w Andrychowie Nr 
12811000002001000012250001 w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania zwrotu poprzedzonego 
sporządzeniem protokołu z kontroli, o której mowa w ust. 2. 

§ 6. 1. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem dwutygodniowego okresu 
wypowiedzenia. 

2. Porozumienie może być rozwiązane przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania zleconego zadania. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
stron. 
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§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
 

Zleceniodawca 

Burmistrz Andrychowa 

Jan Pietras

Zleceniobiorca 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

Henryk Juszczyk


