
 

 

POROZUMIENIE NR WOG.8141.14.26.2015 

 

z dnia 24 listopada 2015 r. 

zawarte pomiędzy: Gminą Miasta Jaworzna reprezentowaną przez: Monikę Bryl - Zastępcę Prezydenta 

Miasta Jaworzna, a Gminą Krzeszowice reprezentowaną przez: Wacława Gregorczyka - Burmistrza Gminy 

Krzeszowice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Beaty Banach, w sprawie współpracy w zakresie 

udzielania schronienia w Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą 

w Jaworznie osobom w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krzeszowice. Prezydent Miasta Jaworzna – 

działający na podstawie Uchwały Nr XLII/746/2001 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2001 roku 

w sprawie współdziałania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą 

w Jaworznie z innymi gminami w zakresie statutowej działalności oraz partycypacji w kosztach utrzymania 

Ośrodka oraz Burmistrz Gminy Krzeszowice – działający na podstawie Uchwały nr XII/125/2015 Rady 

Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla miasta 

Jaworzna na rok 2016 

§ 1. W celu współpracy Gmina Miasta Jaworzna zobowiązuje się do całodobowego udzielenia schronienia 

osobom w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krzeszowice, które zakłócają porządek publiczny, znajdują się 

w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób. 

§ 2. 1. Strony Porozumienia ustalają wielkość udziału Gminy Krzeszowice do wysokości złotych: 

22 000,00 (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 00/100). 

2. Powyższe wielkości środków finansowych mają charakter stały i nie będą ulegać zmianie w danym roku 

budżetowym bez względu na ilość osób otrzymujących świadczenie ze strony Ośrodka. 

§ 3. Gmina Krzeszowice zobowiązuje się do przekazywania dotacji w kwocie złotych: 5500,00 (słownie: 

pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) do 10-go dnia drugiego miesiąca danego kwartału na numer rachunku 

bankowego Gminy Miasta Jaworzna: 44 1030 1159 0000 0000 9200 0001. 

§ 4. W budżecie Gminy Krzeszowice środki finansowe na wypłatę dotacji zabezpieczono w dziale 851, 

rozdziale 85158 § 2710. 

§ 5.  Ośrodek będzie przedkładał okresowo tj. kwartalnie sprawozdanie w zakresie: 

1) ilości przyjętych nietrzeźwych osób z terenu Gminy Krzeszowice i realizacji programu w zakresie 

profilaktyki uzależnień, 

2) ilości osób z terenu Gminy Krzeszowice, które nie uiściły opłaty za pobyt w Ośrodku Profilaktyki 

Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie i informację, jakie koszty 

Ośrodek poniósł z tego tytułu. 

§ 6. 1. Ośrodek przedłoży Gminie Krzeszowice do dnia: 30 stycznia roku następnego, którego 

porozumienie dotyczy, sprawozdanie z rocznego rozliczenia kosztów jakie poniósł na utrzymanie nietrzeźwych 

z terenu Gminy Krzeszowice w Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych 

z siedzibą w Jaworznie. 

2. W rocznym sprawozdaniu zawarte zostaną następujące informacje: 
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1) łączna ilość przyjętych nietrzeźwych osób z terenu Gminy Krzeszowice, 

2) czy osobom nietrzeźwym została udzielona informacja min. nt. skutków spożywani alkoholu i miejsc 

pomocy, 

3) jaka jest ilość osób z terenu Gminy Krzeszowice, które nie uiściły opłaty za pobyt w Ośrodku Profilaktyki 

Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie oraz ile te odpłatności 

wynoszą na koniec roku kalendarzowego, 

4) jaka jest należność ogółem za pobyt osób w Ośrodku, 

5) jaka jest wysokość wpłat dokonanych przez dłużników. 

3. W/w sprawozdanie z rocznego rozliczenia kosztów dotyczyć będzie dotacji udzielonej przez Gminę 

Krzeszowice Gminie Miasta Jaworzna na rok 2016. 

§ 7. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony i będzie zawarte na 

okres od dnia: 1 stycznia 2016 roku do dnia: 31 grudnia 2016 roku. 

§ 8. Strony deklarują zapewnienie obsługi koniecznej dla właściwej realizacji zadań przewidzianych 

w niniejszym Porozumieniu. 

§ 9. Dopuszcza się możliwość wypowiedzenia niniejszego Porozumienia przez jedną ze stron 

z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. 

§ 10. Wszelkie zmiany warunków Porozumienia wymagają formy pisemnej. 

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron. 

§ 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w: 

1) Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego - za zamieszczenie odpowiada Gmina Krzeszowice, 

2) Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego - za zamieszczenie odpowiada Gmina Miasta Jaworzna.   

  

Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna 

 

 

Monika Bryl 

Burmistrz Gminy Krzeszowice 

 

 

Wacław Gregorczyk 

 

Skarbnik Gminy Krzeszowice 

 

 

Beata Banach 
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