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POROZUMIENIE
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zawarte w Namysłowie w dniu 02.01.2012 r. pomiędzy
Gminą Namysłów - reprezentowaną przez Burmistrza Namysłowa Krzysztofa Kuchczyńskiego - zwaną
w dalszej części Przyjmującym,
a
Gminą Domaszowice - reprezentowaną przez Wójta Gminy Zenona Kotarskiego - zwaną w dalszej części Powierzającym,
o następującej treści:
§ 1.1. Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie publiczne Powierzającego, polegające na świadczeniu
usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, zwany dalej ŚDS.
2. Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie własne Powierzającego, związane z realizacją usług
świadczonych przez ŚDS.
§ 2. Realizacja niniejszego porozumienia uzależniona będzie od posiadania wolnych miejsc w ŚDS. Kierownicy zainteresowanych Ośrodków Pomocy Społecznej będą każdorazowo uzgadniać możliwość przyjęcia
uczestnika z terenu gminy Domaszowice, przy czym Przyjmujący zastrzega, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza miejsca dla uczestników pochodzących z terenu gminy Namysłów.
§ 3.1. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron
porozumienia.
3. Wypowiedzenie niniejszego porozumienia, musi nastąpić w takim samym trybie jak jego przyjęcie, z zastrzeżeniem iż miesięczny termin wypowiedzenia będzie biegł od dnia podjęcia stosownej uchwały przez zainteresowaną Radę Gminy.
§ 4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach, mogących mieć
wpływ na realizację niniejszego porozumienia.
§ 5.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają aneksu w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Uregulowanie § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne powszechnie obowiązujące, właściwe ze względu na przedmiot porozumienia.
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§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla każdej ze stron.
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