
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR WZ.031.10.2015 

PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA 

z dnia 9 maja 2016 r. 

w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie funkcjonowania Ośrodka 

Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie, 

ul. Olszewskiego 28, zwanego dalej Ośrodkiem 

zawarte  pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna reprezentowaną przez: Tadeusza Kaczmarka - I. Zastępcę 

Prezydenta Miasta Jaworzna, a Gminą Alwernią reprezentowaną przez: Annę Rajca - Zastępcę Burmistrza 

Gminy Alwernia 

Prezydent Miasta Jaworzna - działając na podstawie uchwały Nr XLII/746/2001 Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia 29 listopada 2001 r. 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 Alwerni - działający na podstawie uchwały 

Nr XVI/128/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. , postanawiąją co następuje: 

§ 1. Gmina Alwernia podejmuje współdziałanie z Gminą Miasta Jaworzna w zakresie funkcjonowania 

i partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu 

Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie w 2016 roku. 

§ 2. 1. Strony Porozumienia ustalają wielkość udziału Gminy Alwernia partycypacji w kosztach utrzymania 

i funkcjonowania Ośrodka do wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 

2. Powyższa wielkość środków finansowych ma charakter stały i nie ulegnie zmianie w danym roku 

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

§ 3. Gmina Alwernia zobowiązuje się do przekazywania dotacji w kwocie 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy 

złotych 00/100) do 30 maja 2016 r., na rachunek bankowy Gminy Miasta Jaworzna w Banku Handlowym S.A. 

nr 44 1030 1159 0000 0000 9200 0001. 

§ 4. W budżecie Gminy Alwernia środki finansowe na wypłatę dotacji zabezpieczono w dz. 851,  

rozdz. 85154, § 2310. 

§ 5. W ramach przekazanych środków na współpracę Gmina Miasta Jaworzna zobowiązuje  

się do całodobowego udzielenia schronienia osobom w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Alwernia,  

które zakłócają porządek publiczny, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo 

zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób oraz prowadzenia podstaw edukacji w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i profilaktyki w siedzibie Ośrodka Profilaktyki  Uzależnienia od Alkoholu  

oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie, ul. Olszewskiego 28. 

Współpraca w zakresie profilaktyki polegać będzie na rozmowach psychologa z pacjentami, 

przeprowadzaniu audytu alkoholowego, informowaniu o szkodach wyrządzonych przez alkohol oraz 

zachęcaniu i wskazywaniu możliwości radzenia sobie z problemem alkoholowym, a także nakłanianiu   
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do podjęcia leczenia w wyspecjalizowanych placówkach terapeutycznych, bądź udziału w zajęciach grup 

powstałych na terenie Ośrodka. Ponadto Ośrodek zobowiązuje się do informowania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Alwerni o przypadkach wielokrotnych pobytów pacjentów  

w Ośrodku oraz o przypadkach podejrzenia przemocy domowej, której sprawcami są osoby dowiezione  

do wytrzeźwienia. 

§ 6. Ośrodek będzie przedkładał okresowo, tj. kwartalnie sprawozdanie z działalności w zakresie ilości 

przyjętych pacjentów oraz realizacji programu w zakresie profilaktyki. 

§ 7. Niniejsze Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r., z możliwością przedłużenia na rok 

następny. 

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

w niniejszym porozumieniu. 

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

terminu jednego miesiąca. 

§ 10. Wszelkie zmiany warunków Porozumienia wymagają formy pisemnej. 

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

Cywilnego. 

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  

  

I. Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna 

 

 

Tadeusz Kaczmarek 

Z-ca Burmistrza Gminy Alwernia 

 

 

Anna Rajca 
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