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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 1/2019
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
zawarte w Krapkowicach na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349 i 1432) uchwały nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej pomiędzy:
1. Gminą Krapkowice, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3-go Maja 17,
47-303 Krapkowice - reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiurę - zwaną w dalszej części
„Przejmującym”
a
1. Gminą Gogolin, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin
- reprezentowaną przez Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę - zwaną w dalszej części „Powierzającym”,
o następującej treści:
Przedmiot porozumienia i zasady jego realizacji
§ 1.1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Powierzającego, przejmującemu do realizacji zadania
własnego Gminy Gogolin z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc
w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do niego osób wymagających opieki z Gminy Gogolin
w związku z realizacją usług w tym przedmiocie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach (zwany
dalej „ŚDS w Krapkowicach”), prowadzony przez Gminę Krapkowice. Zadanie będzie realizowane w 2019 r.
2. Skierowanie osoby do ŚDS w Krapkowicach następuje na podstawie decyzji administracyjnej w sprawie
skierowania do ŚDS w Krapkowicach.
3. Realizacja niniejszego porozumienia uzależniona będzie od posiadania wolnych miejsc w ŚDS
w Krapkowicach. Kierownicy zainteresowanych Ośrodków Pomocy Społecznej będą każdorazowo uzgadniać
możliwość przyjęcia uczestnika z terenu Gminy Gogolin, przy czym Gmina Krapkowice, zastrzega,
iż w pierwszej kolejności zabezpiecza miejsca dla uczestników pochodzących z terenu Gminy Krapkowice.
§ 2.1. Strony nawzajem zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach
mogących mieć wpływ na realizacje niniejszego porozumienia, a w szczególności w przypadku uchylenia
decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1 ust. 2 porozumienia.
Wysokość dotacji i zasady rozliczeń finansowych Stron
§ 3. Powierzający udziela rocznej dotacji celowej Przejmującemu w wysokości 36.000 zł (słownie:
trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na umieszczenie osób w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Krapkowicach na pobyt dzienny, zwany dalej w skrócie „ŚDS w Krapkowicach”.
§ 4.1. Dotacja, o której mowa w § 2, przekazana będzie jednorazowo do dnia 31 stycznia 2019 r.
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2. Dotacja celowa płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Krapkowice, nr rachunku: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001.
3. Przejmujący zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki wyłącznie na cel określony w § 1.
4. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie pisemnej informacji Dyrektora ŚDS w Krapkowicach
o korzystaniu przez osobę skierowaną z usług ośrodka wsparcia, ze wskazaniem okresu pobytu.
5. Termin rozliczenia dotacji ustala się zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693).
6. Powierzający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wydatkowanych środków dotacji
na każdym etapie realizacji zadania.
7. W przypadku przerwania pobytu przez uczestnika z terenu Gminy Gogolin w ŚDS w Krapkowicach
z przyczyn nieleżących po stronie Powierzającego, równowartość niewykorzystanej dotacji celowej podlega
zwrotowi na rzecz Gminy Gogolin.
8. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gogolinie
nr 54 8883 0005 2001 0000 2381 0002.
Termin obowiązywania porozumienia i sposób jego rozwiązania
§ 5.1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia
31 grudnia 2019 r.
2. Za zgodą stron porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie.
3. Strony mogą rozwiązać niniejsze porozumienie za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Prawo rozwiązania niniejszego porozumienia za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego przysługuje Przekazującemu w przypadku, gdy:
1) przejmujący nienależycie wykonuje swoje zobowiązania przyjęte porozumieniem;
2) zaistnieją istotne okoliczności związane z interesem publicznym, a mające wpływ na realizację przedmiotu
niniejszego porozumienia, a niedające się przewidzieć w chwili zawierania porozumienia.
5. Rozwiązanie porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Postanowienia końcowe
§ 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają aneksu w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
oraz przepisy szczególne powszechnie obowiązujące, właściwe ze względu na przedmiot porozumienia.
§ 8.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
każdej ze stron.
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