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w ciągach dróg powiatowych.
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Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób
doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
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do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie.
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w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Klucze z Gminą Miejską Kraków
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
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Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa z dnia 19 lipca 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Koniusza z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
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w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Nowe Brzesko z Gminą Miejską
Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób
doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
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Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób
doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
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w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Proszowice z Gminą Miejską
Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób
doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
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Gminy Miejskiej Kraków-Urzędu Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Skawina z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
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Gminy Miejskiej Kraków-Urzędu Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Słomniki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
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Gminy Miejskiej Kraków-Urzędu Miasta Krakowa z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Wieliczka z Gminą Miejską
Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób
doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
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Gminy Miejskiej Kraków-Urzędu Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Wiśniowa z Gminą Miejską
Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób
doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
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Gminy Miejskiej Kraków-Urzędu Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Wolbrom z Gminą Miejską
Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób
doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
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w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Zielonki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
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UCHWAŁA NR VII/67/11
RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczucinie.
Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 września 2011 r. tworzy się trzyletnie technikum
uzupełniające dla dorosłych, kształcące absolwentów
zasadniczej szkoły zawodowej, o nazwie: Technikum
Uzupełniające dla Dorosłych w Szczucinie.
2. Siedzibą Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych
jest Szczucin, ul. Witosa 2.
§ 2. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Szczucinie włącza się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Rutyny w Szczucinie.

sowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szczucinie.
§ 4. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczucinie.
§ 5. Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych
w Szczucinie nadaje się statut w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Dąbrowskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Barbara Pobiegło

§ 3. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych będzie
funkcjonowało w oparciu o bazę lokalową i środki finan-

Załącznik
do uchwały Nr VII/67/11
Rady Powiatu Dąbrowskiego
z dnia 27 czerwca 2011 r.
Statut Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczucinie
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Szkoła nosi nazwę Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Szczucinie, zwane w dalszej treści statutu „Technikum Uzupełniające”.
2. Technikum Uzupełniające jest szkołą publiczną o trzyletnim cyklu kształcenia, dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, której ukończenie umożliwia
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
3. Technikum Uzupełniające wchodzi w skład Zespołu
Ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szczucinie, ul. Witosa 2, zwanym dalej "Zespołem".
4. Technikum Uzupełniające kształci w zawodzie technik
mechanik.
5. Kształcenie w Technikum Uzupełniającym prowadzone jest w formie zaocznej.

6. Organem prowadzącym Technikum jest Powiat Dąbrowski, nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
§ 2. Technikum Uzupełniające wchodzi w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny
w Szczucinie.
Rozdział II
Cele i zadania Technikum Uzupełniającego.
§ 3. Celem pracy Technikum Uzupełniającego jest
dążenie do wszechstronnego rozwoju każdego słuchacza zgodnie z jego możliwościami. Technikum Uzupełniające umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia, świadectwa maturalnego oraz tytułu zawodowego.
§ 4. Technikum ma na celu:
1) kształcenie u słuchaczy umiejętności wykorzystania we
współczesnym świecie zdobytej w szkole wiedzy;
2) przygotowanie słuchaczy do podjęcia wyzwań współczesnego świata, takich jak: integracja, globalizacja,
wymiana informacji, postęp naukowo-techniczny;
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3) wyposażenie słuchaczy w umiejętności umożliwiające: uzyskanie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie do podjęcia pracy, dalsze kształcenie
i dokształcanie oraz przekwalifikowanie się.
§ 5. Technikum sprawuje opiekę nad słuchaczami
odpowiednio do ich potrzeb i realnych możliwości szkoły.
§ 6. Statutowe cele i zadania realizują nauczyciele
i opiekun grupy słuchaczy.
Rozdział III
Organy Szkoły.
§ 7. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Rutyny w Szczucinie,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Samorząd Słuchaczy.
§ 8. Kompetencje Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej określa Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Rutyny w Szczucinie.
§ 9.
1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Szkoły, a organy Samorządu Słuchaczy są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.
2. Zasady wybierania i działania organu Samorządu
Słuchaczy określa regulamin uchwalony przez ogół
słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu Słuchaczy nie
może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
3. Samorząd Słuchaczy może przedstawiać Dyrektorowi
lub Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy,
takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
3) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
§ 10. W technikum Uzupełniającym nie tworzy się
Rady Szkoły.
§ 11. W Technikum Uzupełniającym nie tworzy się
Rady Rodziców.
Rozdział IV
Organizacja Szkoły.
§ 12. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego realizowane są zgodnie z podstawą programową kształcenia
ogólnego ustaloną dla Technikum Uzupełniającego.
Kształcenie zawodowe realizowane jest zgodnie z podstawą programową kształcenia dla poszczególnych zawodów, określoną w odrębnych przepisach. W ramach
kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego słuchacz realizuje wszystkie zajęcia edukacyjne zamieszczone w planie nauczania Technikum Uzupełniającego.
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§ 13. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć szkolnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich
określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 14.
1. Szczegółową organizację nauczania w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacyjny Technikum
Uzupełniającego, który jest częścią arkusza Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania.
2. Arkusz organizacyjny jest opiniowany przez Radę
Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, Dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć.
§ 15. Podstawową jednostką organizacyjną Technikum Uzupełniającego jest oddział złożony z słuchaczy,
którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych
określonych planem nauczania danego roku, zgodnym
z odpowiednim planem nauczania i programem, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie.
§ 16.
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece organizacyjnej jednemu z nauczycieli zwanym dalej „
opiekunem grupy”.
2. Dla zapewnienia opieki i ciągłości pracy oraz jej skuteczności wskazane jest, by opiekun grupy prowadził oddział przez cały cykl kształcenia.
§ 17. Do zadań opiekuna grupy należy:
1) prowadzenie dokumentacji kształcenia;
2) zapoznanie słuchaczy ze Statutem Technikum Uzupełniającego i regulaminami szkoły;
3) rozwiązywanie na bieżąco wszystkich spraw związanych z procesem nauczania;
4) monitorowanie frekwencji słuchaczy na zajęciach;
5) współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia
w danym semestrze w zakresie koordynacji wymagań i ich indywidualizacji.
§ 18.
1. Podstawową formą pracy Technikum Uzupełniającego są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie
zaocznym.
2. Godzina lekcyjna trwa na zajęciach teoretycznych oraz
w pracowniach szkolnych - 45 minut, godzina zajęć
praktycznych trwa 55 minut, a godzina nauki jazdy
– 60 minut.
§ 19. Zjazdy słuchaczy odbywają się w soboty
i niedziele.
§ 20. Organizację biblioteki szkolnej określa Statut
Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Szczucinie.
Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
§ 21. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników określa Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Rutyny w Szczucinie.
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§ 22.
1. Słuchacze i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach regulaminowych i dydaktycznych.
2. Formami współpracy są:
1) okresowe spotkania Dyrekcji Zespołu i opiekuna
grupy z słuchaczami dla zapoznania ich z wymaganiami programowymi z poszczególnych
przedmiotów, semestralnym systemem zaliczania i egzaminowania, spotkania takie powinny
się odbyć jeden raz na semestr;
2) zapewnianie słuchaczom możliwości indywidualnego kontaktu z opiekunem grupy i innymi
nauczycielami;
3) zapoznawanie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Rozdział VI
Słuchacze Technikum.
§ 23.
1. Rekrutacja słuchaczy odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie przyjmowania słuchaczy do zaocznych szkół ponadgimnazjalnych.
2. Słuchacze są przyjmowani na pierwszy semestr
Technikum Uzupełniającego, na podstawie wewnątrzszkolnego regulaminu rekrutacji.
3. Do Technikum Uzupełniającego uczęszczają słuchacze
od 18 roku życia.
§ 24. Słuchacz ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie
dydaktycznym;
3) korzystania w szkole z pracowni specjalistycznych
i urządzeń pomocniczych do nauki;
4) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą fizyczną, poszanowania godności;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących
życia szkoły, religijnych i światopoglądowych.
§ 25. Słuchacz ma obowiązek:
1) uczęszczać i brać udział we wszystkich zajęciach wynikających z planu i programu nauczania;
2) właściwego przygotowania się do zajęć edukacyjnych;
3) posiadać indeks ustalony według wzoru MEN;
4) właściwego zachowania się na zajęciach edukacyjnych, nie narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo, zagrażające zdrowiu i życiu;
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych
pracowników szkoły oraz pozostałych słuchaczy,
nie naruszającego zasad współżycia społecznego;
6) złożyć prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów
nauczania w danym semestrze w terminie określonym przez Dyrektora szkoły;
7) przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów i zarządzeń Dyrektora szkoły złożyć opiekunowi indeks celem uzyskania wpisu na odpowiedni
semestr nauki;
8) usprawiedliwiać nieobecności w terminie 2 tygodni
od daty nieobecności;
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9) dbać o schludny i estetyczny strój i wygląd podczas
przebywania na terenie szkoły;
10) wyłączyć telefon komórkowy oraz inne elektroniczne
urządzenia nagrywające i odtwarzające podczas
trwania zajęć edukacyjnych.
§ 26. Słuchacz Technikum Uzupełniającego zostaje
skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
1) nie uzyskania promocji na semestr programowo wyższy;
2) opuszczenia w semestrze 50% godzin zajęć edukacyjnych bez usprawiedliwienia;
3) nie złożenia prac kontrolnych w określonym terminie
ze wszystkich przedmiotów;
4) przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Rozdział VII
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania.
§ 27.
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów w tym zakresie;
2) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie do dalszej pracy;
4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej;
5) obiektywizację oceniania.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje wiadomości
i umiejętności słuchacza wynikające z programów
nauczania opartych o podstawy programowe.
§ 28. Kryteria oceniania w szkołach dla dorosłych:
1) stopień celujący otrzymuje słuchacz, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu
w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija
własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także
zadania wykraczające poza program tej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu
wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub
posiada inne, porównywalne osiągnięcia,
2) stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności
określony programem nauczania przedmiotu
w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę
do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
3) stopień dobry otrzymuje słuchacz, który:
a) opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym minimalne wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania,
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b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne
lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
4) stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone
programem nauczania w danej klasie na poziomie minimalnych wymagań edukacyjnych,
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu
trudności,
5) stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który:
a) ma braki w opanowaniu minimalnych wymagań
edukacyjnych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej
wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej
nauki,
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności
przy pomocy nauczyciela,
6) stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu,
b) nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim
(elementarnym) stopniu trudności, nawet przy
pomocy nauczyciela.
§ 29. W Technikum Uzupełniającym oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się
po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub
ukończenia przez niego szkoły.
§ 30. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze.
§ 31. W Technikum Uzupełniającym nie ocenia się
zachowania.
§ 32. Oceny semestralne ustala się według skali:
1) stopień celujący – cel,
2) stopień bardzo dobry – bdb,
3) stopień dobry – db,
4) stopień dostateczny – dst,
5) stopień dopuszczający – dop,
6) stopień niedostateczny - ndst.
§ 33.
1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w Technikum
Uzupełniającym są oceny uzyskane w drodze egzaminów semestralnych przeprowadzanych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania.
2. Słuchacz Technikum Uzupełniającego może zdawać
egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.
3. Do egzaminu semestralnego dopuszczony jest słuchacz,
który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania w wymiarze
co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne.
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4. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej lub z wymaganych ćwiczeń,
jest zobowiązany do wykonania drugiej pracy kontrolnej lub ćwiczenia w trybie ustalonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
5. Słuchacz, który z usprawiedliwionych przyczyn nie
przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest przystąpić do
nich w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez
Dyrektora Szkoły, po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego, a po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do
dnia 31 sierpnia.
6. Egzamin z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki składa się z części pisemnej i ustnej.
Z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza
się egzaminy ustne z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Słuchacz zdaje w semestrach I - IV egzamin semestralny, w formie pisemnej, z jednego przedmiotu
zawodowego, a w semestrach programowo wyższych z dwóch przedmiotów zawodowych.
8. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa
w ust. 7 dokonuje Rada Pedagogiczna. Decyzję
w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy
na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
9. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę
zadania praktycznego.
10. Słuchacz może być zwolniony z ustnej części egzaminu
semestralnego, jeżeli z części pisemnej otrzymał co
najmniej ocenę bardzo dobry, a w ciągu semestru
brał aktywny udział w zajęciach, a z wymaganych
ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny pozytywne.
Zwolnienie jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu
semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną z części
pisemnej egzaminu semestralnego.
11. Egzaminy semestralne przeprowadza się zgodnie
z harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora
Szkoły.
12. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. Egzaminy klasyfikacyjne oraz poprawkowe przeprowadza nauczyciel prowadzący
dane zajęcia edukacyjne.
13. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w terminach, określonych w ust.5.
14. Egzaminy poprawkowe z języka polskiego, języka
obcego i matematyki, oraz zajęć edukacyjnych,
z których obowiązują pisemne i ustne egzaminy
semestralne, składają się z części pisemnej i ustnej.
Z pozostałych zajęć edukacyjnych składa się ustny
egzamin poprawkowy.
15. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono, zgodnie
z ust. 5, dodatkowy termin egzaminu semestralnego oraz zajęć edukacyjnych, z których przystępuje
on do egzaminu klasyfikacyjnego.
§ 34.
1. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio
ocenę pozytywną i zwalnia się go z obowiązku
uczęszczania na te zajęcia.
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2. Słuchaczowi, który w okresie do 3 lat przed podjęciem
nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny obejmujący program nauczania zajęć określonych w
szkolnym planie nauczania, zalicza się go i zwalnia
się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
3. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, na którą składają się semestralne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo
niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.
§ 35. Dyrektor Zespołu może zwolnić słuchacza
z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości
lub części. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub
części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio, “zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” lub “zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu”
oraz podstawę prawną zwolnienia.
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Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.
§ 36.

1. Technikum używa pieczęci urzędowej okrągłej z godłem, o treści w otoku: Technikum Uzupełniające
w Szczucinie.
2. Technikum może posługiwać się pieczęciami podłużnymi o treści: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Rutyny w Szczucinie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 33-230 Szczucin, ul. Witosa 2
3. Pieczęć podłużna może ponadto posiadać NIP, REGON i telefon jednostki.
4. Technikum Uzupełniające prowadzi i przechowuje
dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
obowiązującymi w całym Zespole.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie
mają zastosowanie odpowiednie postanowienia
statutu Zespołu.
Przewodniczący Rady
Barbara Pobiegło
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UCHWAŁA NR 220/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257 pkt 1,
art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zm.), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na
rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu Myślenickiego

z dnia 30 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r.
Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011
w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60014
- Drogi publiczne powiatowe, w dziale 852 – POMOC
SPOŁECZNA, rozdział 85202- Domy pomocy społecznej:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2011:
Dział Rozdział
600

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym:

b) dochody majątkowe, w tym:

852

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)
POMOC SPOŁECZNA
w tym:

Zwiększenia
w złotych
171 970
171 970
170 000

1 970
43 800

a) dochody bieżące, w tym:

43 800

w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu (§2130)

43 800

Zmniejszenia
w złotych
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Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:
Dział Rozdział
600
60014

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe

II. wydatki majątkowe, w tym:
852
85202

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
W tym:

Zwiększenia
w złotych
171 970
171 970
171 970
171 970
43 800
43 800

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Zmniejszenia
w złotych

43 800
43 800
43 800

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta
Józef Tomal
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UCHWAŁA NR X/74/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutów Sołectw w Gminie Bukowina Tatrzańska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 36 ust. 2, art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co
następuje:
§ 1. W rozdziale III- „Zasady i tryb wyborów Sołtysa
i członków Rady Sołeckiej"
1) Skreśla się zapis zawarty w § 16, w dotychczasowym
brzmieniu. Po zmianie § 16 otrzymuje brzmienie: Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać każdy obywatel polski posiadający prawo wybieralności
do rady gminy ,który najpóźniej w dniu głosowania
kończy 18 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze sołectwa, w którym kandyduje, a spełnia warunki określone w § 15 ust. 3.

2) W § 21 wprowadza się następujące zmiany: Głosowanie odbywa się bez przerwy w godzinach 8.0018.00.
§ 2. Zmiany dotyczą statutów wszystkich sołectw
w Gmine.
§ 3. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
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UCHWAŁA NR IX/106/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240. ze zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) - Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Dąbrowa
Tarnowska o kwotę 597.940 zł. w tym;
- dochody bieżące o kwotę 67.500 zł.,
- dochody majątkowe o kwotę 530.440 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
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§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska o kwotę 853.950 zł. w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 67.500 zł.,
- wydatki majątkowe o kwotę 786.450 zł.- zgodnie
z zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska o kwotę 256.010 zł. w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 256.010 zł. zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących po
stronie zwiększeń na łączną kwotę 67.500 zł.,
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączna kwotę 47.500 zł., w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań – 47.500 zł.
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2) dotacja na zadania bieżące – 20.000 zł. zgodnie
z zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska dotyczący planu wydatków majątkowych na 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2.2 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska dotyczący planowanych kwot
dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Dąbrowa
Tarnowska na 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Dąbrowy Tarnowskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Knutelski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/106/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Knutelski
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/106/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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Załącznik Nr 2.1
do uchwały Nr IX/106/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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Załącznik Nr 2.2
do uchwały Nr IX/106/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/106/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Knutelski
3769
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UCHWAŁA NR VII-43-2011
RADY GMINY SUŁOSZOWA
z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/277/2010 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 października 2010 r.
dot. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych
Gminy Sułoszowa oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja
podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy Sułoszowa uchwala, co następuje:
§ 1. W § 4 uchwały skreśla się ust.2 Dotychczasowa
numeracja zmienia się odpowiednio na 2, 3, 4.

§ 3. W § 4 ust. 4 uchwały zdanie drugie otrzymuje
brzmienie: Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany
w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia zawarcia
porozumienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. W § 5 uchwały skreśla się pkt 1 Dotychczasowa
numeracja ulega zmianie pkt 2 otrzymuje Nr 1 a dotychczasowy pkt 3 otrzymuje numer 2.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Pasternak
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UCHWAŁA NR X/68/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 27 czerwca 2011 r.
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Świątniki Górne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.), Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki opłat zawarte w umowach podpisanych
z właścicielami nieruchomości przez podmiot uprawniony nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat określonych w niniejszej uchwale.
§ 2.
1. Ustala się następujące górne stawki opłat za odbiór
odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy
Świątniki Górne:
a)
z częstotliwością:
1x
2x
w miesiącu w miesiącu
1) pojemnik 110 l
12,78 zł
11,48 zł
2) pojemnik 120 l
15,50 zł
13,50 zł
3) pojemnik 190 l
23,20 zł
20,00 zł
4) pojemnik 240 l
26,50 zł
23,80 zł

b) pojemnik 1100 l - 72,69 zł
2. Jeżeli część odpadów komunalnych zbierana jest
w sposób selektywny, to odbiór tej części odpadów
jest bezpłatny, pod warunkiem ich segregowania
i gromadzenia w sposób określony w § 12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Świątniki Górne, załączniku do uchwały
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Nr VII/52/2007 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Świątniki Górne.
3. Ustala się następujące górne stawki opłat za opróżnianie i transport nieczystości ciekłych:
1) 80 zł za 1 m3
2) 88 zł za 2 m3
3) 96 zł za 3 m3
4) 104 zł za 4 m3
5) 120 zł za 5 m3
6) 130 zł za 6 m3
7) 135 zł za 7 m3
8) 140 zł za 8 m3
9) 155 zł za 9 m3
10) 170 zł za 10 m3
4. Ustalone górne stawki opłat, o których mowa w ust.
1 i 3, nie zawierają podatku VAT.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Świątniki Górne.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLIII/341/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Świątniki Górne.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Waldemar Pawłowski
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UCHWAŁA NR X/70/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 90c ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady i warunki udzielania stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne.
§ 2. Stypendium może być przyznawane za szczególne osiągnięcia.
§ 3.
1. Stypendium przyznaje się jednorazowo za osiągnięcia
w poprzednim roku szkolnym.
2. Wysokość jednorazowego stypendium wynosi nie mniej
niż 500 zł i nie może przekroczyć kwoty 1,500 zł.
3. Stypendia wypłacane będą w kasie Urzędu Miasta
i Gminy.
§ 4.
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
coroczne stypendia określa uchwała budżetowa
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych.
2. Środki te mogą być powiększone o darowizny przekazane od osób fizycznych i prawnych.
§ 5. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje
uczniom, o których mowa w § 1 i którzy spełniają jeden
z niżej wymienionych warunków: są laureatami lub finalistami wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych
lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych i posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania i średnią ocen co najmniej 4,75 i więcej.

§ 6.
1. Z wnioskami o stypendium mogą występować:
a) dyrektorzy szkół – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia.
3. Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie
Miasta i Gminy Świątniki Górne do 15 września /za
osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym/.
4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wnioski o stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna w składzie:
a) Burmistrz – przewodniczący,
b) przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy,
c) przedstawiciel Rady Rodziców.
6. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje przewodniczący Komisji w terminie do 20 września każdego roku.
7. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz
Miasta i Gminy może przyznać z własnej inicjatywy
jednorazową nagrodę w formie rzeczowej lub finansowej po zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną.
9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy.
§ 7. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Pawłowski
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Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Waldemar Pawłowski
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UCHWAŁA NR X/74/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Świątniki Górne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747 ze zm.), Rada Miejska w Świątnikach Górnych
uchwala, co następuje:
Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Świątniki
Górne oraz zasady korzystania z tych usług przez odbiorców usług na terenie Gminy Świątniki Górne.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
- ustawę - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747 z późn. zm.),
- odbiorcę - odbiorcę usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3)
ustawy,
- umowę - pisemną umowę zawartą pomiędzy odbiorcą
usług i Urzędem Miasta i Gminy Świątniki Górne
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
umowę o zaopatrzenie w wodę lub umowę o odprowadzanie ścieków, chyba że z treści regulaminu
wynika, że chodzi o inną umowę,
- warunki przyłączenia nieruchomości - oświadczenie
Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne o zapewnieniu dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków
oraz o warunkach przyłączenia nieruchomości do
sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
- wewnętrzną instalację - oznacza to wewnętrzną instalację wodociągową i/lub wewnętrzną instalację kanalizacyjną,
- wewnętrzną instalację kanalizacyjną - układ przewodów kanalizacyjnych wraz z wyposażeniem, mający
początek w miejscu połączenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakończenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek umieszczonych na zewnątrz budynku,
- wewnętrzną instalację wodociągową - układ przewodów wody zimnej wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od wodomierza głównego umieszczonego na przyłączu
wodociągowym, a zakończenie w punktach poboru
wody zimnej,
- wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na
wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
- wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący
ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zain-

stalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy
wody i odprowadzania ścieków określony w umowie,
- punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie
obiektu budowlanego i jego otoczenia,
§ 3.
1. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne zobowiązany
jest do dostarczania wody i odbierania ścieków
w sposób ciągły oraz utrzymania i zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
2. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne świadczy usługi
zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków
na podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą
usług. Umowa powinna w szczególności zawierać
postanowienia, o których mowa w art. 6 ust. 3
ustawy.
§ 4.
1. Odbiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą
i używać jej zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej umowy.
2. Odbiorca powinien odprowadzać ścieki zgodnie
z warunkami wynikającymi z zawartej mowy.
3. Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego
działania posiadanych instalacji przyłączy wodociągowych i/lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych.
4. Odbiorca może na podstawie umowy przekazać Gminie Świątniki Górne posiadane przyłącza wodociągowe i/lub kanalizacyjne na własność.
Rozdział II
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GORNE
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI
ODBIORCÓW WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE
§ 5. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość
odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. W umowie, Urząd Miasta i Gminy Świątniki
Górne może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego
ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do
sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.
§ 6. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne jest
obowiązany do:
1) przyłączenia nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w niniejszym
regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości
świadczenia usług,
2) ciągłego dostarczania wody, o jakości określonej
obowiązującymi przepisami, w ilości i o ciśnieniu
wymaganym dla zaopatrzenia w wodę nierucho-
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mości, określonym w dokumentacji projektowej
oraz w warunkach przyłączenia nieruchomości,
3) odbierania ścieków w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości,
4) utrzymania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania będących w posiadaniu Gminy Świątniki
Górne:
a) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) przyłącza wodociągowego lub jego odcinka przekazanego Gminie Świątniki Górne przez właściciela nieruchomości na podstawie umowy,
c) przyłącza kanalizacyjnego lub jego odcinka przekazanego Gminie Świątniki Górne przez właściciela nieruchomości na podstawie umowy,
5) usuwania awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w pkt. 4,
6) prowadzenia regularnej kontroli jakości wody oraz
ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych
i przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
7) archiwizowania dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7. Odbiorca zobowiązany jest do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób
nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne,
a w szczególności do:
1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,
2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
3) nie zmieniania, bez uzgodnień z Urzędem Miasta
i Gminy Świątniki Górne, uzyskanych warunków
technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej,
4) korzystania z wewnętrznej instalacji wodociągowej
i kanalizacyjnej w sposób wykluczający możliwość
występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
5) zapewnienia na swój koszt utrzymania w należytym
stanie technicznym studzienki wodomierzowej lub
innego pomieszczenia, w którym wodomierz główny jest zamontowany oraz urządzenia pomiarowego i studzienki dla urządzenia pomiarowego,
a także udostępnienia ich Urzędowi Miasta i Gminy
Świątniki Górne w celu dokonania odczytów, kontroli lub innych prac,
6) oznakowania studzienki wodomierzowej oraz udostępnienia miejsca na elewacji lub ogrodzeniu posesji w celu umieszczenia przez Urząd Miasta
i Gminy Świątniki Górne tabliczek z oznakowaniem
armatury wodociągowej,
7) odpowiedniego zabezpieczenia wodomierzy i urządzeń pomiarowych przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur oraz
przed dostępem osób nieuprawnionych,
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8) utrzymania w należytym stanie przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego pozostających w jego posiadaniu,
9) niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne o awarii przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego,
10) terminowego regulowania należności,
11) pokrycia wszelkich kosztów usuwania awarii urządzeń
będących w posiadaniu Gminy Świątniki Górne spowodowanych bezpośrednio przez zawinione działanie
lub zaniechanie Odbiorcy usług, w tym niewłaściwą
eksploatację instalacji wewnętrznej, nie zabezpieczenie
jej przed wpływem warunków atmosferycznych lub
dokonaniem w niej zmian w stosunku do rozwiązań
w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia,
12) udostępnienia Urzędowi Miasta i Gminy Świątniki
Górne dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji
zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym
ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje
zasilane z sieci eksploatowanej przez Urząd Miasta
i Gminy Świątniki Górne Gminę oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,
13) umożliwienia Urzędowi Miasta i Gminy Świątniki
Górne dostępu do własnych ujęć wody i instalacji
zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią
własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione
przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych
przez Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne,
14) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej
i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na
warunkach określonych w umowie,
15) niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Urzędu
Miasta i Gminy Świątniki Górne o:
a) zmianach własnościowych nieruchomości,
b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej,
które mogą mieć wpływ na jakość usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy Świątniki
Górne,
c) zamiarze zmiany przeznaczenia pomieszczenia,
w którym zamontowany jest wodomierz główny,
d) stwierdzeniu zerwania plomb wodomierza
głównego, jego osłon, uszkodzenia wodomierza
lub jego zaborze,
e) zmianie ilości i przeznaczenia pobieranej wody,
f) zmianach przeznaczenia lokali mających wpływ
na treść umowy,
g) innych okolicznościach mających wpływ na treść
umowy.
§ 8.
1. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ma prawo do
przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
2. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu
Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.
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3. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia
pomimo wezwania ze strony Urzędu Miasta
i Gminy Świątniki Górne, ma ona prawo podjąć
wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Urzędu Miasta i Gminy Świątniki
Górne nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy usług.
§ 9. Warunki i parametry techniczne dostarczanej
przez Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne wody
i odbieranych ścieków, określone są w umowie oraz
wynikają z dokumentacji projektowej, przedłożonej
przez Odbiorcę i wydanych przez Urząd Miasta i Gminy
Świątniki Górne warunków przyłączenia nieruchomości.
Rozdział III
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA
ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMÓWZ ODBIORCAMI
§ 10.
1. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne dostarcza wodę i odprowadza ścieki na podstawie niniejszego
regulaminu oraz pisemnych umów zawieranych
z Odbiorcami usług.
2. Warunkami zawarcia umowy są:
a) przyłączenie nieruchomości do sieci, potwierdzone
przeprowadzeniem odbioru przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego,
b) wystąpienie z pisemnym wnioskiem o zawarcie
umowy przez osobę, o której mowa w ust. 3 i 4.
3. Umowa może być zawarta:
a) z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym – na jej wniosek,
b) z osobą korzystającą z lokalu jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi - na
wniosek właściciela lub zarządcy.
4. W przypadku braku osoby uprawnionej do zawarcia
umowy zgodnie z ust. 3, Urząd Miasta i Gminy
Świątniki Górne może wyjątkowo zawrzeć umowę
z osobą upoważnioną przez osoby korzystające
z lokalu w danym budynku.
§ 11.
1. Osoba, o której mowa w § 10 ust. 3 i 4 składa do
Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne pisemny
wniosek o zawarcie umowy.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 10 ust. 2 lit. b,
osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić w Urzędzie Miasta i Gminy dokument określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.
3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem
ust. 4.
4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która
korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią
faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
5. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne może określić
wzór wniosku o zawarcie umowy.
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6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do
pisemnego poinformowania Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne Gminę o utracie przezeń prawa
do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne Odbiorca ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług
przez Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne.
7. W przypadku zmiany Odbiorcy usług, bez konieczności
zmiany pozostałych warunków świadczenia usług,
osoba, o której mowa w § 10 ust. 3 zobowiązana jest
do niezwłocznego złożenia wniosku o zawarcie umowy. Umowa z nowym Odbiorcą usług będzie zawarta
na dotychczasowych warunkach.
8. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych Urząd
Miasta i Gminy Świątniki Górne zawiera umowę
także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we
wniosku, po spełnieniu warunków określonych
w ustawie.
§ 12.
1. Umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony
lub na czas określony.
2. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy,
z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
3. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia woli w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Świątniki Górne lub przesłania takiego
oświadczenia listem poleconym.
4. Rozwiązanie umowy może nastąpić tylko w formie
pisemnej:
1) za porozumieniem stron,
2) z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie,
3) bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ma prawo
wypowiedzieć umowę, gdy Odbiorca nie wykonuje
lub nienależnie wykonuje postanowienia umowy
oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
6. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu
z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.
7. W przypadku budynków wielolokalowych Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ma prawo wypowiedzenia umowy również wtedy, gdy wystąpią warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców w tym budynku, w terminie określonym w umowie.
8. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
w sytuacjach o których mowa w § 50 ust. 1.
9. Umowa wygasa w przypadku:
1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania
z nieruchomości,
3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu
likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej
przedsiębiorcą,
10. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Urząd Miasta i Gminy Świątniki
Górne środków technicznych uniemożliwiających
dalsze korzystanie z usług.
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§ 13.
1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana
taryf w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana
adresu do korespondencji.
§ 14. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Gminy Świątniki Górne,
skutkującej zmianą Odbiorcy, Urząd Miasta i Gminy
Świątniki Górne zawiera umowę z nowym Odbiorcą,
z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.
§ 15.
1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi
z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy
budynku wielolokalowego zgodnie z ustawą.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
1) określenie osób korzystających z lokali, w tym
określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na
zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym
podpisem,
2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu
osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic wskazań między wodomierzem
głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej
w budynku wielolokalowym za wodomierzem
głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
3. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne może określić
wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. W terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego
wniosku, Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
jest zobowiązany wydać informację techniczną
określającą wymagania techniczne.
Rozdział IV
ROZLICZENIE Z TYTUŁU DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 16.
1. Podstawę do ustalania ilości dostarczanej wody do
nieruchomości/lokalu stanowią wskazania wodomierza. Wskazania odczytuje Urząd Miasta i Gminy
Świątniki Górne w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.
2. W przypadku braku wodomierza, ilość dostarczonej
wody ustala się zgodnie z przeciętnymi normami
zużycia wody, zawartymi w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 27
ust. 3 ustawy.
3. W przypadku niemożności odczytania wodomierza
przez w okresie rozliczeniowym, z powodu ich niesprawności, braku do nich dostępu, jeżeli umowa
nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się
na podstawie średniego zużycia wody w okresie
6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym
okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniego zu-
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życia wody w roku ubiegłym i okresu niesprawności wodomierza. W razie braku danych o średnim
zużyciu wody z 6 miesięcy, ilość pobranej wody
ustala się w oparciu o średnie zużycie wynikające
ze wskazań nowo zamontowanego wodomierza.
§ 17.

1. Ilość ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej
ustalana jest na podstawie wskazań urządzenia
pomiarowego, zamontowanego w miejscu i na warunkach uzgodnionych z Urzędem Miasta i Gminy
Świątniki Górne.
2. W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość
ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej
ustala się jako równą ilości pobranej wody z sieci
wodociągowej i ujęć własnych.
3. W przypadku, gdy Odbiorca usług dostarczający ścieki posiada tylko własne ujęcie wody, a nie posiada
urządzenia pomiarowego, podstawą do ustalania
ilości odprowadzanych ścieków jest zamontowanie
przez Odbiorcę usług, w uzgodnieniu z Urzędem
Miasta i Gminy Świątniki Górne, wodomierza dla
pomiaru objętości wody pobieranej z własnego
ujęcia i dostarczanej do nieruchomości lub ryczałt,
ustalony z wykorzystaniem norm zużycia wody dla
poszczególnych grup Odbiorców usług, o których
mowa w § 16 ust. 2.
4. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość
bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten
cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.
§ 18.
1. Rozliczenia z Odbiorcami za zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków są prowadzone przez
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne na podstawie
cen, stawek opłat i opłat określonych w taryfach
oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych
ścieków.
2. Taryfy określa Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne,
a zatwierdza Rada Miejska.
3. Taryfy obowiązują przez 1 rok, z możliwością ich
przedłużenia, lecz nie dłużej niż o 1 rok.
4. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w inny
zwyczajowo przyjęty sposób, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.
5. Zmiany taryf nie wymagają zmiany umowy.
§ 19.
1. Okresy rozliczeniowe obowiązujące Odbiorców ustala
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne i są one
określone w umowie.
2. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne wystawia faktury na podstawie odczytów wskazań wodomierzy
lub ryczałtu, o których mowa w § 16 i § 17.
3. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne w rozliczeniach
z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego, wystawia fakturę w oparciu o wskazania wodomierza głównego pomniejszone o sumę wskazań
udostępnionych wodomierzy przy punktach czerpalnych.
4. W razie niemożności odczytania przez Urząd Miasta
i Gminy Świątniki Górne w okresie rozliczeniowym
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wskazań wodomierza głównego i/lub urządzenia
pomiarowego, z przyczyn, o których mowa w § 16
ust. 3 Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ma
prawo wystawienia faktury zaliczkowej.
5. Na pisemny wniosek Odbiorcy Urząd Miasta i Gminy
Świątniki Górne może ograniczyć opłaty za ścieki,
w przypadku udokumentowania, że wskutek awarii
wewnętrznej instalacji wodociągowej miał miejsce
wyciek wody, która nie została odprowadzona do
kanalizacji miejskiej.
6. Na dzień zmiany taryf, Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne nie dokonuje dodatkowych odczytów wodomierzy. Ilość pobranej wody w okresie obowiązywania taryf przed zmianą oraz ilość pobranej
wody w okresie obowiązywania zmienionych taryf,
ustala się na podstawie średniego zużycia wody
w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła
zmiana taryfy.
7. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne nalicza za każdy miesiąc opłatę abonamentową również w sytuacji braku poboru wody przez Odbiorcę usług.
§ 20.
1. Należności za świadczone usługi winny być płatne
w terminie określonym na fakturze.
2. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do należności wynikającej z faktury nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.
3. W przypadku przekroczenia terminu płatności Odbiorca usług obowiązany jest zapłacić należną kwotę
powiększoną o odsetki ustawowe oraz koszty
upomnień.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Odbiorcy usług, termin zapłaty może być odroczony lub należność może być rozłożona na raty.
5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na
poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy, zwraca się nadpłaconą kwotę w terminie
14 dni od dnia złożenia wniosku.
Rozdział V
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI.
§ 21. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości w przypadku istnienia sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości występuje do Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne z wnioskiem o:
- wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
§ 22.
1. Osobami ubiegającymi się o przyłączenie nieruchomości do sieci mogą być:
1) osoby posiadające tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości,
2) osoby korzystające z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. W przypadku, gdy przyłącze będzie przebiegać przez
nieruchomości, do których osoba ubiegająca się
o przyłączenie nieruchomości do sieci nie posiada
tytułu prawnego, wymagane jest ustanowienie
ograniczonego prawa rzeczowego przez właściciela
tej nieruchomości na rzecz Gminy Świątniki Górne
w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o przyłączenie
nieruchomości do sieci wyrazi gotowość przekaza-
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nia przyłącza na rzecz Gminy Świątniki Górne,
a Gmina Świątniki Górne wyraża zgodę na jego
przejęcie.

§ 23. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Urzędowi Miasta i Gminy
Świątniki Górne wniosek o przyłączenie, który powinien
zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
2) adres do korespondencji,
3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego
rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,
4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do
odbioru usług,
5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej
przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych
ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców
ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),
7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana
woda lub z której będą odprowadzane ścieki,
w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia.
8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru
wody i dostarczania ścieków.
§ 24.
1. Do wniosku o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której wniosek dotyczy,
lub w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości - opis stanu prawnego,
2) mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500,
określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 25.
1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające
podłączenie nieruchomości do sieci, Urząd Miasta
i Gminy Świątniki Górne, w terminie do 30 dni od
otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku,
o którym mowa w § 21 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie
nieruchomości warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Urząd
Miasta i Gminy Świątniki Górne w terminie do 21
dni od otrzymania wniosku, o którym mowa
w § 21, informuje o tym osobę ubiegającą się
o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody,
które uniemożliwiają podłączenie.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co
najmniej:
1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
2) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba
ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz
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podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt
przyłącza,
3) wskazywać okres ważności wydanych warunków
przyłączenia, nie krótszy niż rok.
§ 26. Do wniosku o przyłączenie do sieci należy dołączyć uzgodnioną przez Urząd Miasta i Gminy Świątniki
Górne dokumentację projektową przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, który zawiera w szczególności:
1) plan sytuacyjny przyłącza na kopii aktualnej mapy
zasadniczej (lub inny dokument wymagany przepisami prawa),
2) kserokopię opinii wydanej przez Starostwo Powiatu
Krakowskiego - Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowych wraz z załącznikiem graficznym (lub
inny dokument wymagany przepisami prawa),
3) kserokopię uprawnień budowlanych wykonawcy,
uwierzytelnioną lub potwierdzoną za zgodność
z oryginałem,
4) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (jeżeli w jego treści nastąpiły
zmiany w stosunku do dokumentów załączonych
do wniosku o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości).
§ 27.
1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do
przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne
uzgodnienie z Urzędem Miasta i Gminy Świątniki
Górne dokumentacji projektowej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Urząd Miasta i Gminy Świątniki
Górne kontroli robót.
2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości
do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia,
o którym mowa w ust. 1 przedkłada Urzędowi Miasta i Gminy Świątniki Górne odpowiednie dokumenty i informacje.
3. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji o których mowa w ust. 2.
§ 28. Przyłączenie nieruchomości następuje po spełnieniu przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci warunków, o których mowa w § 25,
a nadto po odbiorze technicznym przyłącza.
§ 29.
1. Zabudowa wodomierza głównego w układzie równoległym podlega odbiorowi technicznemu przez
przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy Świątniki
Górne, w obecności osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci oraz wykonawcy.
2. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania
zabudowy zestawu wodomierzowego w układzie
równoległym z dokumentacją projektową i warunkami przyłączenia nieruchomości.
3. Protokół z odbioru technicznego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania zabudowy zestawu
wodomierzowego w układzie równoległym.
§ 30.
1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej, o których mowa w § 21 są ważne 3
lata od daty ich wydania.
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§ 31. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ma
prawo odmówić:
1) wydania warunków przyłączenia do sieci i warunków
przyłączenia nieruchomości w przypadku braku warunków technicznych umożliwiających realizację
usług,
2) przyłączenia nieruchomości do sieci i zawarcia umowy, gdy przyłącze zostało wykonane bez uzyskania
warunków przyłączenia nieruchomości, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami
przyłączenia nieruchomości.
§ 32.
1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydawane osobie ubiegającej się
o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby,
obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, ale
również obowiązek wybudowania przez przyszłego
Odbiorcę usług, ze środków własnych, urządzeń
wodociągowych lub kanalizacyjnych.
2. W przypadku określonym w ust. 1, Urząd Miasta
i Gminy Świątniki Górne i osoba ubiegająca się
o przyłączenie, przed wydaniem warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej są
zobowiązani do zawarcia umowy regulującej tryb
i zasady przejęcia przez Gminę Świątniki Górne
urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.
3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, umowa
zawierana między Urzędem Miasta i Gminy Świątniki Górne a tą osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
4. Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na
Gminę Świątniki Górne prawa własności urządzenia,
jak również na zawarciu umowy obligacyjnej,
w szczególności umowy dzierżawy, a także ustanowieniu prawa rzeczowego, w szczególności ustanowieniu użytkowania, w sposób umożliwiający Gminie
Świątniki Górne korzystanie z urządzenia.
5. Wybór konkretnej formy przejęcia wymaga akceptacji
Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne i osoby
ubiegającej się o przyłączenie.
6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.
7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać, co
najmniej:
1) termin wybudowania urządzenia,
2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Urząd
Miasta i Gminy Świątniki Górne,
4) zasady wyceny inwestycji,
5) formę prawną przejęcia urządzenia przez Gminę
Świątniki Górne,
6) termin przejęcia urządzenia,
7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin
i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,
8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.
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Rozdział VI
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI
DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWOKANALIZACYJNYCH
§ 33.
1. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ma prawo
odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli
w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny
poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie
wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji
uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności
dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
2. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ma prawo
odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli
przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione
wymagania określające minimalny poziomu usług.
3. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ma prawo
odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada
technicznych możliwości świadczenia usług.
4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości, wyznaczają wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Świątniki Górne.
§ 34.
1. W przypadku, gdy plany inwestycyjne poszczególnych inwestorów wyprzedzają plany inwestycyjne
i zadania w tym zakresie ujęte w budżecie Gminy
Świątniki Górne, mogą oni wybudować z własnych
środków urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług Urzędu
Miasta i Gminy Świątniki Górne na warunkach
określonych w umowie zawartej między Inwestorem a Gminą i dotyczącej budowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
2. Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i/lub urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać Gminie Świątniki Górne,
na warunkach określonych w odrębnej umowie
zawartej między Inwestorem a Urzędem Miasta
i Gminy Świątniki Górne.
3. Gmina Świątniki Górne ma obowiązek przejąć urządzenia wodociągowe i/lub urządzenia kanalizacyjne, jeżeli odpowiadają warunkom technicznym
określonym w odrębnych przepisach.
4. Należność Inwestora wynikająca z umowy, o której
mowa w ust. 2 za przekazane urządzenia wodociągowe i/lub urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
§ 35.
1. Osoba, która planuje budowę sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej w przypadku braku sieci w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, która ma
być przyłączona do sieci, zwana w regulaminie Inwestorem, występuje do Urzędu Miasta i Gminy
Świątniki Górne z wnioskiem o wydanie:
1) informacji technicznej dotyczącej możliwości budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
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2) warunków przyłączenia sieci,
3) oświadczenia o warunkach przyłączenia projektowanych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
2. Do wniosku o wydanie warunków przyłączenia
sieci Inwestor powinien załączyć umowę, o której mowa w § 34 ust. l.
§ 36.

1. Warunki, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt. 2 są ważne 3 lata od daty ich wydania lub równolegle
w okresie ważności pozwolenia na budowę.
2. Informacja techniczna, o której mowa w § 35 ust. 1
pkt 1 jest ważna 3 lata od daty jej wydania.
§ 37. Warunki przyłączenia sieci zawierają w szczególności:
1) miejsce i sposób włączenia sieci do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
2) parametry techniczne sieci,
3) informacje o warunkach budowy i odbioru sieci,
4) termin ważności warunków przyłączenia sieci,
5) branżowe informacje techniczne związane z przyłączeniem sieci do urządzeń wodociągowych i/lub
kanalizacyjnych.
§ 38. Oświadczenie o warunkach przyłączenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, tj. m.in. magistrali wodociągowych, kolektorów kanalizacyjnych, pompowni wody i ścieków, Urząd Miasta i Gminy Świątniki
Górne wydaje na podstawie wielobranżowej dokumentacji projektowej.
Rozdział VII
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ URZĄD
MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE WYKONANEGO
PRZYŁĄCZA I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH
§ 39.
1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza,
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne dokonuje
sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej, oraz z projektem wykonawczym
przyłącza.
2. Jeżeli warunki przyłączenia do sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej obejmowały również obowiązek
wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza winien być wcześniejszy odbiór tych
urządzeń.
3. Próby i odbiory techniczne są przeprowadzane przy
udziale upoważnionych przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne i stron.
4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza
i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
Wszelkie odcinki przyłącza i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, ulegające częściowemu
zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do
odbioru przed zasypaniem.
5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny,
w zakresie wskazanym w warunkach technicznych
i dostarczyć go do Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne.
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§ 40.
1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy usług Urząd Miasta i Gminy Świątniki
Górne uzgadnia jego termin.
§ 41.
1. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru
określa Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne.
2. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno
zawierać co najmniej:
1) dane identyfikujące Inwestora i adres przyłącza,
2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,
3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.
3. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien
zawierać co najmniej:
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy
uzbrojenia),
2) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza
kanalizacyjnego,
3) skład i podpisy członków komisji dokonującej
odbioru,
4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem
a jego realizacją.
§ 42.
1. Czynności odbiorowe prowadzi przedstawiciel Urzędu
Miasta i Gminy Świątniki Górne w obecności osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci oraz wykonawcy.
2. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania
przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych z dokumentacją projektową i wydanymi warunkami, a w szczególności:
1) na kontroli ułożenia rur w otwartym wykopie,
2) badaniu szczelności,
3) włączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
4) wykonania studzienek rewizyjnych na przyłączu
kanalizacyjnym,
5) wykonania studzienki wodomierzowej na przyłączu wodociągowym,
6) montażu podejścia pod wodomierz na przyłączu
wodociągowym w obiekcie lub studzience wodomierzowej
7) oznakowania przyłącza oraz urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
§ 43.
1. Przed terminem sporządzenia protokołu odbioru technicznego Inwestor jest zobowiązany dostarczyć
Urzędowi Miasta i Gminy Świątniki Górne:
1) dokumentację powykonawczą przyłącza lub
urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,
2) protokoły prób i badań,
3) w przypadku urządzeń wodociągowych badanie
jakości wody,
4) inne niezbędne dokumenty.
2. Protokół techniczny odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, podpisany przez osoby,
o których mowa w § 39 ust. 3, stanowi stwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza i potwierdzony jest inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.
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3. Po odbiorze technicznym Inwestor przekazuje Urzędowi Miasta i Gminy Świątniki Górne wszystkie niezbędne dokumenty, a w przypadku przekazania
urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych zakłada książkę obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VIII
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAKŁÓCENIA
CIĄGŁOŚCI USŁUG ORAZ ODPOWIEDNICH
PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY
I ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW
§ 44. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ma
prawo wstrzymać dostawę wody w sytuacjach spowodowanych:
1) brakiem wody surowej w ujęciu,
2) potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów
pożarowych,
3) stanem awarii, przez który to stan rozumie się nieprzewidywalne, przypadkowe uszkodzenie urządzeń
wodociągowych uniemożliwiających ich normalną
eksploatację,
4) koniecznością przeprowadzenia planowanych prac eksploatacyjnych,
konserwacyjnych,
remontowych
i modernizacyjnych sieci oraz planowanych postojów
wymaganych w normalnym procesie eksploatacji,
5) uszkodzeniem wewnętrznej instalacji wodociągowej
u odbiorcy usług grożącego niebezpieczeństwem,
6) przerwą w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych spowodowaną przez dostawcę energii
lub awarią zasilania,
7) przypadkami działania siły wyższej.
§ 45. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ma
prawo wstrzymać odprowadzanie ścieków w sytuacjach
spowodowanych:
1) stanem awarii, przez który to stan rozumie się nieprzewidywalne, przypadkowe uszkodzenie urządzeń kanalizacyjnych uniemożliwiające ich normalną eksploatację,
2) koniecznością przeprowadzenia planowanych prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych sieci oraz planowanych postojów wymaganych w normalnym procesie eksploatacji,
3) uszkodzeniem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
grożącego niebezpieczeństwem,
4) przerwą w zasilaniu energetycznym urządzeń kanalizacyjnych spowodowaną przez dostawcę energii
lub awarią zasilania,
5) odprowadzaniem przez odbiorcę usług ścieków stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne,
6) przypadkami działania siły wyższej.
§ 46. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ma
prawo odmówić:
1) przyjmowania ścieków, których skład wpływa negatywnie na funkcjonowanie urządzeń kanalizacyjnych lub
stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
2) przyjmowania ścieków, których jakość nie spełnia
wymogów określonych w obowiązujących przepisach lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo
pominięcie urządzenia pomiarowego.
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§ 47. Sytuacje, o których mowa w § 44, § 45 i § 46
nie stanowią naruszenia postanowień regulaminu przez
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne.
§ 48.
1. O przerwach w świadczeniu usług wynikających z konieczności przeprowadzenia planowanych prac,
o których mowa w § 44 pkt 4 i § 45 pkt 2, Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne powiadomi odbiorcę
usług poprzez wywieszenie komunikatów, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem tych prac. Gdyby
przerwa w dostawie wody i/lub odprowadzaniu
ścieków miała trwać dłużej niż 12 godzin, Urząd
Miasta i Gminy Świątniki Górne powiadomi odbiorcę usług co najmniej na 7 dni wcześniej o przewidywanym czasie trwania przerwy.
2. O przerwach w świadczeniu usług spowodowanych
przyczynami innymi niż wymienione w ust. 1,
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne powiadamia
niezwłocznie mieszkańców przez własne służby
w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku, gdy przerwa w dostawie wody trwa
dłużej niż 8 godzin, Urząd Miasta i Gminy Świątniki
Górne zobowiązany jest zapewnić zastępczy punkt
poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, informując o miejscu jego lokalizacji.
§ 49.
1. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne może odciąć
dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze i instalację wodociągową lub przyłącze
i instalację kanalizacyjną wykonano niezgodnie
z przepisami prawa, (w szczególności: gdy przyłącze kanalizacyjne wykorzystywane jest niezgodnie z dokumentacją projektową i warunkami
przyłączenia nieruchomości, tj. gdy ścieki opadowe i wody drenażowe są odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej; stwierdzono samowolne
przeniesienie wodomierza głównego; wewnętrzna instalacja wodociągowa nie posiada zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem
wody w przypadku połączenia instalacji wodociągowej zasilanej z sieci i innych źródeł wody),
a także, gdy stwierdzono awarię na przyłączu
eksploatowanym przez odbiorcę usług, a odbiorca usług nie przystąpił niezwłocznie do jej usuwania,
2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne
dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa i zawartej umowie lub stwierdzono celowe uszkodzenie
albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub
nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez
zawarcia umowy, jak również przy pominiętych
albo celowo uszkodzonych wodomierzach
głównych lub urządzeniach pomiarowych.
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2. W przypadku odcięcia dostawy wody, z przyczyn
określonych w ust. 1 pkt. 2, Urząd Miasta i Gminy
Świątniki Górne udostępnia odpłatnie zastępczy
punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi, informując o miejscu jego lokalizacji.
§ 50.
1. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne może dokonać
odcięcia dostawy wody do nieruchomości lub do
lokalu w budynku wielolokalowym.
2. Odcięcie dostawy wody do nieruchomości następuje
poprzez:
1) demontaż wodomierza głównego,
2) zamknięcie zasuwy przyłączeniowej,
3) odcięcie przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej.
3. Odcięcie dostawy wody do lokalu w budynku wielolokalowym następuje w sposób uzgodniony w umowie zawartej z właścicielem lub z zarządcą budynku
wielolokalowego.
4. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne dokonuje zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego poprzez:
1) zablokowanie odbioru ścieków w miejscu włączenia do urządzeń kanalizacyjnych Gminy
Świątniki Górne,
2) odcięcie przyłącza kanalizacyjnego od sieci kanalizacyjnej.
§ 51.
1. O odcięciu dostawy wody i/lub zamknięciu przyłącza
kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne zawiadamia
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym
terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia
przyłącza kanalizacyjnego.
2. W przypadku zamiaru odcięcia dostawy wody w budynku wielolokalowym, z przyczyn, o których mowa
w § 49 ust. 1 pkt. 2, informacje o odcięciu dostawy
wody i/lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne podaje dodatkowo poprzez wywieszenie na danej nieruchomości informacji o dacie odcięcia dostawy wody
i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz
wskazuje miejsce zastępczego punktu poboru wody.
3. W przypadku, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 4
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne nie ma
obowiązku poinformowania o odcięciu dostawy
wody i/lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego
osoby, u której stwierdzono nie legalny pobór wody i/lub nielegalne odprowadzanie ścieków.
4. Nielegalny pobór wody i/lub nielegalne odprowadzanie
ścieków podlega karze przewidzianej w ustawie.
5. W przypadku odcięcia dostawy wody i/lub zamknięcia
przyłącza kanalizacyjnego w sposób, o którym mowa
w § 50 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 pkt 2, ponowne przyłączenie
nieruchomości do sieci następuje w trybie § 21,
6. W przypadku odcięcia dostawy wody i/lub zamknięcia
przyłącza kanalizacyjnego w sposób, o którym
mowa w § 50 ust. 2 pkt 1, 2 i ust. 4 pkt 1, Urząd
Miasta i Gminy Świątniki Górne za ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego pobiera opłaty.
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§ 52. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ma
prawo odmówić wznowienia dostawy wody przyłączem
wodociągowym, jeżeli pozostawało ono nieczynne dłużej niż 6 miesięcy.
Rozdział IX
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG
§ 53. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne przyjmuje zgłoszenia awarii pod numerem telefonicznym
podawanym do publicznej wiadomości.
§ 54. Odbiorca ma prawo do:
1. zaopatrzenia w wodę w sposób ciągły i niezawodny,
o należytej jakości i ciśnieniu wynikającym z warunków przyłączenia nieruchomości,
2. odprowadzania ścieków, gdy ich stan i skład jest
zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami,
a ilość wynika z dokumentacji projektowej i warunków przyłączenia nieruchomości,
3. korzystania z zastępczych punktów poboru wody:
1) w przypadkach określonych § 48 - nieodpłatnie,
2) w przypadkach określonych § 49 ust. 2 - odpłatnie.
§ 55.
1. Odbiorca ma prawo składać do Urzędu Miasta
i Gminy Świątniki Górne reklamacje dotyczące
świadczonych usług. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem.
Reklamacje mogą być również zgłaszane osobiście
w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne.
2. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko lub firmę Odbiorcy,
2) przedmiot reklamacji,
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
4) numer i datę umowy,
5) podpis odbiorcy usług.
3. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne rozpatruje
reklamację w terminie do 14 dni roboczych od daty
jej wniesienia. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o dalsze
14 dni roboczych, po uprzednim zawiadomieniu
reklamującego.
4. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe
jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację
pocztą elektroniczną, faxem lub w inny sposób,
o ile Odbiorca wyraża na to zgodę.
5. Odmowa uwzględnienia reklamacji w całości lub
w części wymaga od Urzędu Miasta i Gminy
Świątniki Górne uzasadnienia.
6. Reklamacja przez Odbiorcę wysokości kwoty na którą
została wystawiona faktura nie wstrzymuje obowiązku terminowej jej zapłaty. Termin składania
reklamacji upływa z 14 dniem od daty płatności
faktury, której reklamacja dotyczy. W przypadku
uwzględnienia reklamacji przez Urząd Miasta
i Gminy Świątniki Górne, należna Odbiorcy kwota
zostanie, wedle wyboru Odbiorcy, zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań lub zwrócona Odbiorcy
w ciągu 14 dni od daty uwzględnienia reklamacji.
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§ 56.

1. Reklamacje jakości wody dostarczonej przez Urząd
Miasta i Gminy Świątniki Górne powinny być zgłaszane niezwłocznie.
2. Próbki wody do badania Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne pobiera w obecności zgłaszającego reklamację.
3. Próbki wody pobierane są w punkcie czerpalnym
u Odbiorcy i/lub na najbliższym odcinku sieci wodociągowej w miejscu technicznie dostępnym lub
na przyłączu wodociągowym.
4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji jakości wody potwierdzonej badaniem, Odbiorca reklamujący
jakość wody dostarczonej przez Urząd Miasta
i Gminy Świątniki Górne może zostać obciążony
kosztami tego badania.
§ 57.
1. Informacje techniczne, warunki przyłączenia nieruchomości, opinie do dokumentacji projektowej, Urząd
Miasta i Gminy Świątniki Górne wydaje w terminie
do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
W przypadkach wymagających szczegółowego rozeznania, termin może być wydłużony do 40 dni roboczych po uprzednim zawiadomieniu wnioskodawcy.
2. Inwestor ubiegający się o przyłączenie do sieci lub
osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości
ma prawo odwołać się od wydanych warunków
przyłączenia nieruchomości jak również odmowy
wydania warunków przyłączenia nieruchomości do
Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania warunków lub odmowy wydania warunków.
3. Odwołanie Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
rozpatruje w terminie 14 dni roboczych od daty
złożenia odwołania.
§ 58.
1. Wnioskodawca ma prawo odwołania się od odmowy
zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, do Urzędu Miasta i Gminy
Świątniki Górne w terminie 14 dni roboczych od
dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie zawarcia umowy.
2. Odwołanie Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
rozpatruje w terminie 14 dni roboczych od daty
złożenia odwołania.
§ 59. Informacje podane przez Odbiorcę w umowie,
dotyczące w szczególności adresu siedziby lub miejsca
zamieszkania, adresu do korespondencji wiążą strony do
czasu pisemnego zawiadomienia o ich zmianie przez
Odbiorcę usług. Odbiorca usług ponosi odpowiedzialność za wszystkie skutki wynikające z zaniedbania tego
obowiązku. Pisma kierowane do Odbiorcy na dotychczasowy adres dwukrotnie i przez niego nie odebrane, pozostawia się w aktach Gminy ze skutkiem ich doręczenia.
§ 60.
1. Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych informacji
dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
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2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub
w odprowadzaniu ścieków,
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych,
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Urząd Miasta i Gminy Świątniki
Górne udziela odpowiedzi w tej samej formie w
terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że
osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w innej, możliwej do spełnienia formie.
3. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane
w ust. 2 i 3, Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3,
informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę
o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.
Rozdział X
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE
PRZECIWPOŻAROWE
§ 61. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez
Gminę Świątniki Górne, a w szczególności z hydrantów
pożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
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§ 62. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej
pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Świątniki Górne
i jednostką straży pożarnej.
§ 63. W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele
przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na
terenie publicznym, Urząd Miasta i Gminy Świątniki
Górne uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów.
§ 64. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe
wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę
straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.
§ 65. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda
jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka straży
pożarnej niezwłocznie przekazuje Urzędowi Miasta
i Gminy Świątniki Górne informacje o ilości wody pobranej.
Rozdział XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 66. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świątniki Górne.
§ 67. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Waldemar Pawłowski
3773

3774
3774

UCHWAŁA NR VIII/70/11
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Pleśna obszarów, na których nastąpiło zniszczenie
lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i zasad ich odbudowy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 13 a ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84,
poz. 906 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz.718 ze zm.) na
wniosek Wójta Gminy Pleśna – Rada Gminy Pleśna
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Granice obszarów, o których mowa w ust. 1
wyznaczają załączniki Nr 1 i 2 – 20. "
§ 2.
1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się:

1) załącznik Nr 18, w brzmieniu załącznika Nr 2 do
niniejszej uchwały,
2) załącznik Nr 19, w brzmieniu załącznika Nr 3 do
niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 20, w brzmieniu załącznika Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 3. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„2. Na obszarach wyznaczonych w § 1 nie stosuje
się ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleśna stanowiącego uchwałę z Nr XVII/120/08 Rady Gminy Pleśna z dnia 6 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Małop.
Nr 287, poz. 1853 z dnia 7 maja 2008 r.) w zakresie sprzecznym z niniejszą uchwałą. "
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pleśna.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Ryszard Stankowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25211 –

Poz. 3774
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/70/11
Rady Gminy Pleśna
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Lokalizacja
osuwiska
(miejscowość)

Nr osuwiska
wg karty
dokumentacyjnej

Wykaz osuwisk w Gminie Pleśna, na których wyznaczono obszary z zakazem budowy nowych budynków,
odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków

Powierzchnia
osuwiska [ha]

Nr załącznika
do uchwały
Nr XXXVIII/325/10 Rady
Gminy Pleśna z dnia
10.11. 2010 r. ws.
wyznaczenia obszarów
z zakazem zabudowy

100,0

9

27,5

3

3,6
3,7

17
13

160, 161, 162, 186, 187, 188,
189, 190, 212, 213, 214, 215,
216, 241, 242
062, 063, 064, 089, 090, 091,
116, 117
335, 363
315

1,2

12

225

16,0
37,0
23,5
4,3
4,3
3,8
10,0
1,5
0,4
1,7

2
17
14
13
13
17
6
6
10
4

062, 088, 089, 115
304, 305, 306, 334, 335, 336
341, 342, 369, 370
286, 316
317, 347
276, 277, 306
078, 079, 105, 106
077, 078, 104, 105
295, 325
096

19,4

2

114, 115, 141, 142, 168, 169

31,8
1,6
7,0
6,1

2
8
8
14

28,6

2

49,2

2

13,3
0,6
3,3
6,4
4,6
0,4
7,2
18,9
14,5
20,0
18,6
3,5
15,8
1,3
19,0
2,0
1,1

5
7
6
6
8
11
4
15
6
17
7
14
16
14
20
19
18

086, 087, 113, 114, 115
134
133, 134, 160, 161
343, 344, 372
087, 088, 114, 115, 116, 142,
143
086, 112, 113, 114, 139, 140,
141, 166
154, 155, 180, 181, 182
016, 017, 033, 034
054, 055
052, 053, 078
134, 135
263, 293
096, 097, 123, 124
429, 430, 431, 459, 460
053, 054, 078, 079
306, 307, 308, 336, 337
034, 056, 057, 081, 082
370, 371
066, 067, 068, 093, 094, 095,
343, 344, 371, 372
398, 399, 400, 428, 429, 430
318, 319, 348, 349
030, 031

Łowczówek
2
3

Szczepanowice

Janowice
Lubinka
Dąbrówka
6
Szczepanowska
7
Szczepanowice
8
Janowice
9
Janowice
10
Lubinka
11
Lubinka
12
Janowice
Świebodzin
13
Woźniczna
14
15
Rychwałd
16
Szczepanowice
Dąbrówka
17
Szczepanowska
18
Szczepanowice
19
Woźniczna
Woźniczna
20
Janowice
21
Dąbrówka
22
Szczepanowska
Dąbrówka
23
Szczepanowska
24
Pleśna
25
Świebodzin
Świebodzin
26
27
Świebodzin
28
Woźniczna
29
Rychwałd
30
Szczepanowice
31
Janowice
32
Świebodzin
33
Janowice
Świebodzin
34
Janowice
35
36
Szczepanowice
37
Janowice
58
Janowice
197
Lubinka
259
Świebodzin
Łączna powierzchnia osuwisk [ha]
4
5

Numery
sekcji miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pleśna, na których występuje
osuwisko

532,7

Przewodniczący Rady Ryszard Stankowski
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– 25212 –

Poz. 3774
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/70/11
Rady Gminy Pleśna
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Stanowiący załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXXVIII\325\10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25213 –

Poz. 3774

Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25214 –

Poz. 3774
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/70/11
Rady Gminy Pleśna
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Stanowiący załącznik nr 19 do uchwały Nr XXXVIII\325\10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25215 –

Poz. 3774

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25216 –

Poz. 3774

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25217 –

Poz. 3774

Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25218 –

Poz. 3774
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/70/11
Rady Gminy Pleśna
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Stanowiący załącznik Nr 20 do uchwały Nr XXXVIII\325\10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25219 –

Poz. 3774

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25220 –

Poz. 3774

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25221 –

Poz. 3774

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25222 –

Poz. 3774

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25223 –

Poz. 3774

Przewodniczący Rady
Ryszard Stankowski
3774

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25224 –

Poz. 3775

3775
3775

UCHWAŁA NR LXVII/761/10
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 211
i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - Rada
Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok
2010 Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia
28 stycznia 2010 r. - zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 3014/3/10 z dnia 26 lutego 2010 r.,
Nr 3014/7/10 z dnia 4 marca 2010 r., Nr 3014/11/10 z dnia
23 marca 2010 r., Nr 3014/13/10 z dnia 30 marca 2010 r.,
Nr 3014/18/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr 3014/20/10
z dnia 7 kwietnia 2010 r., Nr 3014/22/10 z dnia 20.04.2010
r., Nr 3014/24/10 z dnia 27.04.2010 r., Nr 3014/27/10 z dnia
28 kwietnia 2010 r., Nr 3014/30/10 z dnia 6 maja 2010 r.,
Nr 3014/32/10 z dnia 17 maja 2010 r., Nr 3014/34/10 z dnia
18 maja 2010 r. i Nr 3014/36/10 z dnia 24 maja 2010 r. oraz
Uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr LXIV/717/10 z dnia
31 marca 2010 r. i Nr LXVI/742/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
- wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę
397.068,57 zł i wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 397.068,57 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1
i 3 do niniejszej uchwały,
2) zmiany z pkt 1 obejmują:
a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę
397.068,57 zł,
b) zwiększenia planu wydatków majątkowych
o kwotę 5.000 zł,
c) zwiększenia planu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o któ-

rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę
392.068,57 zł,
3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na
łączną kwotę 20.000 zł - jak w załącznikach Nr 1
i 2 do niniejszej uchwały,
4) w tabeli Nr 1 - Dochody budżetu w roku 2010 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1
i 3 do niniejszej uchwały,
5) w tabeli Nr 2 - Wydatki budżetu w roku 2010 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2
i 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się tabelę Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok - po zmianach
z § 1 - jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się:
1) załącznik Nr 2 - Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Oświęcim na lata 20102012 - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
2) załącznik Nr 2a - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części
związanej z realizacją zadań Miasta Oświęcim na 2010
rok - jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta Oświęcim.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kućka
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVII/761/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 maja 2010 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010
Dochody bieżące, w tym:
Wpływy z różnych dochodów

926
92605

Wydatki majątkowe, w tym na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki majątkowe, w tym na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

10.000
10.000
10.000
10.000
15.000
15.000
15.000
15.000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25225 –

Poz. 3775

Uzasadnienie:
Powyższe zmiany polegają na:
- wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 5.000 zł,
przekazanych w 2009 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie
inwestycyjne pn. „Projekt ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Legionów 15”,
- zmniejszeniu środków finansowych o kwotę 10.000 zł na zad. inw. pn. „Opracowanie studium wykonalności dla
projektu pn. „Modernizacja instalacji C.O. w placówkach oświatowych na terenie Oświęcimia”. Po zawarciu
umowy z wykonawcą studium na zadaniu pozostały oszczędności,
- przeznaczeniu kwoty 15.000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej na boisku
sportowym w Parku Hallera (piłkołapy)”.
Zmian dokonuje się w związku z wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, zgłoszonym na sesji
Rady Miasta Oświęcim w dniu 28 kwietnia br.
Przewodniczący Rady
Piotr Kućka
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVII/761/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 maja 2010 r.
Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010
Dział

Rozdział

600
60014

900
90003

Wyszczególnienie
WYDATKI - Tabela Nr 2
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące, w tym na:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące, w tym na:
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zmniejszenie (-)

Zwiększenie (+)
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Uzasadnienie:
Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.000 zł z dz. 900 rozdz. 90003 do dz. 600 rozdz. 60014. Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych dotyczących utrzymania nawierzchni
dróg, chodników i parkingów na drogach powiatowych - zadanie bezpośrednie 101/GM „odnowa nawierzchni
chodników, wjazdów, dróg”.
Uchwałą Nr LVIII/614/09 z dnia 28.10.2009 r. Rada Miasta Oświęcim postanowiła wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Oświęcimskim w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu, obejmujące
wykonywanie zarządu zwykłego na drogach powiatowych na terenie miasta Oświęcim, na okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2010 r. W dniu 5.01.2010 r. pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Miastem Oświęcim zostało zawarte
stosowne porozumienie.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania Powiat określił na kwotę 412.236 zł (pierwotna kwota 382.236 zł + 30.000 zł dodatkowo na prowadzenie akcji zimowej). Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że środki przekazywane przez Powiat na utrzymanie przejętych dróg są niewystarczające, stąd też Miasto corocznie zabezpieczało w budżecie własne środki.
Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych dotyczących
oczyszczania - obsługa imprez kulturalnych - zadanie bezpośrednie 108/GM „utrzymanie czystości i porządku
w mieście”.
Przewodniczący Rady
Piotr Kućka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25226 –

Poz. 3775
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVII/761/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 maja 2010 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010
Dział Rozdział
853

853
85395

Wyszczególnienie
DOCHODY - Tabela Nr 1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody bieżące - dotacje, środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3),
w tym
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
WYDATKI - Tabela Nr 2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wydatki bieżące, w tym na:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmniejszenie
(-)

Zwiększenie
(+)
392.068,57
392.068,57
392.068,57

392.068,57
392.068,57
392.068,57
392.068,57

Uzasadnienie:
Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 392.068,57 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność”.
Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 392.068,57 zł na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu dokonywana będzie na podstawie aneksu nr UDAPOKL.07.01.01-12-008/08-03 z dnia 6 maja 2010 r. do umowy ramowej nr UDA-POKL.07/01/01-12-008/08-00 z dnia 23
lipca 2008r., zawartego pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie a Gminą Miasto Oświęcim reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dotacja składa się ze środków EFS w wysokości 387.236,83 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości
4.831,74 zł, jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych.
Projekt skierowany będzie do osób zamieszkałych na terenie miasta Oświęcimia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, wykluczonych społecznie. W 2010 roku w ramach projektu zostanie podpisanych 45 kontraktów socjalnych, a każdy uczestnik zostanie objęty pomocą psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty ds. uzależnień, ponadto będzie uczestniczył w kursie komputerowym, oraz w szkoleniu
w zakresie udzielania pierwszej pomocy i kursach zawodowych (murarz, tynkarz, malarz, hydraulik). Także rodziny
niezaradne życiowo będą mogły skorzystać ze wsparcia asystentów rodzin, którzy pomogą im w przezwyciężeniu
trudności w życiu codziennym. Projekt obejmował będzie także działania o charakterze środowiskowym, które swym
zasięgiem obejmą około 220 osób, a ukierunkowane zostaną na wyrównywanie deficytów w nauce dzieci
i młodzieży.
W ramach zawartego aneksu na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność” zakwalifikowano wydatki
na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia
bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, papieru kserograficznego i akcesoriów komputerowych.
Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne”.
Przewodniczący Rady
Piotr Kućka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25227 –

Poz. 3775
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVII/761/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 maja 2010 r.

Tabela Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok

a) bieżące
b) majątkowe
Wydatki budżetu
a) bieżące
b) majątkowe
Deficyt budżetu
Przychody budżetu
a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych
c) przychody ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych
Rozchody budżetu
a) spłaty kredytów
b) wykup papierów wartościowych
Przewodniczący Rady Piotr Kućka
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXVII/761/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 maja 2010 r.
Źródła finansowania w 2010 r.

Dział Rozdział

1

2

Program
- jego cel i zadania

3
Aktywizacja terenów
wokół drogi krajowej
nr 44 w tym:

600

60016

Jednostka
Okres
realizująca realizacji

4

5

UM
Oświęcim

2010

a/ przebudowa i budowa ul. Kilińskiego do
ul. Konarskiego (dk 44)
Uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej na terenie
Miasta Oświęcim
w tym:

UM
Oświęcim

20092012

Łączne
nakłady
w programie

Łączne
nakłady
finansowe
2010-2012

Wartość
nakładów
w 2010 r.

6

7

8

Wartość
Minimalna
możliwego
Źródło
wartość dofinansowania
finansowania
środków
ze środków
zewnętrznego
własnych
funduszy
zewnętrznych
9

10

11

4 522 580

4 522 580 4 522 580 2 850 000

1 672 580

4 522 580

4 522 580 4 522 580 2 850 000

1 672 580

8 649 321

7 890 966 4 454 885 1 560 733

2 894 152

900

90001

a/ budowa kanalizacji
sanitarnej w Monowicach

1 782 000

1 050 000 1 050 000 1 050 000

0

900

90001

b/ budowa kanalizacji
sanitarnej na osiedlu
Dwory- Kruki *

6 867 321

6 840 966 3 404 885

510 733

2 894 152

7 840 000

7 390 000

590 000

590 000

0

1 040 000

590 000

590 000

590 000

0

Rewitalizacja brzegów
rzeki Soły w tym:

600

60016

a/ przebudowa
ul. Bulwary wraz
z parkingiem I ciągiem
pieszym do mostu
Jagiellońskiego – etap I

UM
Oświęcim

20092012

NPPDL

POIiŚ

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408
926

92695

b/ budowa i przebudowa
infrastruktury sportowej
i pozostałej - etap II*
Rewitalizacja centrum
Starego Miasta w tym:

600
700

– 25228 –

UM
Oświęcim

20092010

Poz. 3775

6 800 000

6 800 000

0

0

0

1 389 000

639 000

639 000

639 000

0

1 389 000

639 000

639 000

639 000

0

2 200 000 1 680 000 1 020 000

660 000

60016

a/ przebudowa płyty
Rynku Głównego

70005

Budowa budynku
socjalnego przy
ul. Stara Droga

UM
Oświęcim

20102011

2 200 000

Termomodernizacja
obiektów oświatowych
na terenie Oświęcimia
w tym:*

UM
Oświęcim

20112013

10 875 936

6 000 000

0

0

0

Fundusz
Dopłat

801

80195

a/ termomodernizacja
obiektów oświatowych
na Terenie Oświęcimiaetap I*

5 875 936

3 000 000

0

0

0

801

80195

b/ modernizacja instalacji C.O. w palcówkach
Oświatowych na terenie
Oświęcimia*

5 000 000

3 000 000

0

0

0

85495

Budowa świetlicy
osiedlowej w osiedlu
Stare Stawy przy
ul. Zagrodowej
w Oświęcimiu

UM
Oświęcim

20102011

1 500 000

1 500 000

500 000

500 000

0

921

92195

Budowa Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Oświęcimiu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą

UM
Oświęcim

20092011

16 408 209

11 895 746 6 694 856 1 696 964

4 997 892

MRPO

926

92601

Przebudowa hotelu
Olimpijskiego
w Oświęcimiu – etap I*

UM
Oświęcim

20102012

4 995 900

4 995 900

598 759

400 121

MRPO

926

92601

Przebudowa instalacji
amoniaku w obiekcie
lodowiska (własne
źródło chłodzenia)

MOSiR

20092010

2 300 000

2 300 000 2 300 000 2 300 000

0

921

92195

Odnowa i adaptacja
historycznych budynków przy ul. Kolbego

UM
Oświęcim

20092010

2 900 000

1 500 000 1 500 000

0

1 500 000

600

60016

Przebudowa
ul. Ostatni Etap

UM
Oświęcim

2011

500 000

500 000

0

0

0

600

60016

Przebudowa
ul. Krasickiego

UM
Oświęcim

2011

800 000

800 000

0

0

0

600

60016

Przebudowa
ul. Klucznikowskiej

UM
Oświęcim

2011

800 000

800 000

0

0

0

750

75023

e-Urząd w Oświęcimiu*

UM
Oświęcim

20102011

1 360 957,20

1 360 957,20

28 060

7 015

21 045

MRPO

630

63003

Małopolski System
Informacji Turystycznej
(MSIT)

UM
Oświęcim

20102011

166 145

166 145

114 145

0

114 145

MRPO

67 208 048,20 54 461 294,20 24 022 406 11 762 471

12 259 935

854

RAZEM
- wartość projektu

998 880

Dział

Rozdział

Źródła finansowania w 2011 r.

1

2

Program- jego cel i
zadania

Wartość
nakładów W
2011 r.

3

12

Aktywizacja terenów
wokół drogi krajowej
nr 44 w tym:
a/ przebudowa i budo600 60016 wa ul. Kilińskiego do
ul. Konarskiego (dk 44)
Uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej na terenie
Miasta Oświęcim
w tym:
900 90001

a/ budowa kanalizacji sanitarnej w Monowicach

OSPR

-------

Źródła finansowania w 2012r.

Wartość możWartość
Minimalna liwego dofinanMinimalna
możliwego
Źródło
Wartość
Źródło
wartość
sowania ze
wartość dofinansowania
finansowania nakładów
finansowania
środków
środków funśrodków
ze środków
zewnętrznego w 2012r.
zewnętrznego
własnych
duszy zewłasnych
funduszy
wnętrznych
zewnętrznych
13

14

15

16

17

18

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 067 887

310 184

1 757 703

1 368 194

205 230

1 162 964

0

0

0

0

0

0

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408
b/ budowa kanalizacji
900 90001 sanitarnej na osiedlu
Dwory- Kruki *

– 25229 –

Poz. 3775

2 067 887

310 184

1 757 703

2 000 000

600 000

1 400 000

a/ przebudowa
ul. Bulwary wraz
600 60016 z parkingiem I ciągiem
pieszym do mostu
Jagiellońskiego – etap I

0

0

0

b/ budowa i przebudowa infrastruktury
sportowej i pozostałej etap II*

2 000 000

600 000

1 400 000

Rewitalizacja centrum
Starego Miasta w tym:

0

0

0

0

0

0

a/ przebudowa płyty
Rynku Głównego

0

0

0

0

0

0

520 000

520 000

0

0

0

0

Termomodernizacja
obiektów oświatowych
na terenie Oświęcimia
w tym:*

3 000 000

2 520 000

480 000

3 000 000 2 520 000

480 000

801 80195

a/ termomodernizacja
obiektów oświatowych
na Terenie Oświęcimiaetap I*

2 000 000

1 680 000

320 000

840 000

160 000

801 80195

b/ modernizacja instalacji C.O. w palcówkach
Oświatowych na terenie Oświęcimia*

1 000 000

840 000

160 000

2 000 000 1 680 000

320 000

Budowa świetlicy
osiedlowej w osiedlu
854 85495 Stare Stawy przy ul.
Zagrodowej w Oświęcimiu

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

Budowa Miejskiej
Biblioteki Publicznej
921 92195 w Oświęcimiu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą

5 200 890

1 341 247

3 859 643

MRPO

0

0

0

Przebudowa hotelu
926 92601 Olimpijskiego w
Oświęcimiu – etap I*

2 988 240

1 791 964

1 196 276

MRPO

1 008 780

605 177

403 603

Przebudowa instalacji
amoniaku w obiekcie
lodowiska (własne
źródło chłodzenia)

0

0

0

0

0

0

Odnowa i adaptacja
921 92195 historycznych budynków przy ul. Kolbego

0

0

0

0

0

0

Rewitalizacja brzegów
rzeki Soły w tym:

926 92695

600 60016

Budowa budynku
700 70005 socjalnego przy
ul. Stara Droga

926 92601

POIiŚ

205 230

1 162 964

4 800 000 1 440 000

3 360 000

1 368 194

0

MRPO

NFOŚiGW

0

0

4 800 000 1 440 000

3 360 000

1 000 000

MRPO

600 60016

Przebudowa ul. Ostatni
Etap

500 000

0

500 000

OSPR

0

0

0

600 60016

Przebudowa
ul. Krasickiego

800 000

400 000

400 000

OSPR

0

0

0

600 60016

Przebudowa
ul. Klucznikowskiej

800 000

400 000

400 000

OSPR

0

0

0

750 75023 e-Urząd w Oświęcimiu* 1 332 897,20

333 224,30

999 672,90

MRPO

0

0

0

0

52 000

MRPO

0

0

0

20 261 914,20 9 216 619,30

11 045 294,90

10 176 974 4 770 407

5 406 567

Małopolski System
630 63003 Informacji Turystycznej
(MSIT)
R A Z E M - wartość
projektu

52 000

-------

POIiŚ

MRPO

NFOŚiGW

MRPO

--------

* Projekt (zadanie) realizowany w pełnym zakresie rzeczowym wyłącznie w przypadku uzyskania wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych
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Uzasadnienie:
„Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)” - wprowadzono nowe zadanie do WPI. Miasto Oświęcim
jest jednym z 25 partnerów projektu Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej, realizowanego przez Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,
Oś. Priorytetowa 3: Rozwój infrastruktury turystycznej regionu, działanie 3.1, Schemat A, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, zgodnie z Umową Partnerską nr IXA/647/PT/09 z dnia 5 sierpnia
2009 roku. Wartość dofinansowania na lata 2010 i 2011 wynosi 166.145,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez
Wydział Promocji Miasta przy współpracy z MOSiR Oświęcim, który prowadzi Miejski Punkt Informacji Turystycznej.
Wprowadzono: w kolumnie okres realizacji lata 2010-2011, w kolumnie łączne nakłady w programie kwotę 166.145
zł, w kolumnie łączne nakłady finansowe 2010-2012 – kwotę 166.145 zł. W kolumnie wartość nakładów w 2010 r. kwotę 114.145 zł, minimalna wartość środków własnych – kwotę 0 zł, wartość możliwego dofinansowania ze środków funduszy zewnętrznych – kwotę 114.145 zł. W kolumnie na 2011 rok: wartość nakładów w 2011 r. wprowadzono
– kwotę 52.000 zł, w kolumnie – minimalna wartość środków własnych – kwotę 0 zł, w kolumnie – wartość możliwego dofinansowania ze środków funduszy zewnętrznych kwotę 52.000 zł.
Przewodniczący Rady
Piotr Kućka
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXVII/761/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 maja 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta Oświęcim na 2010 rok
Lp.

Program
– jego cel i zadania

Wysokość wydatków
w roku 2010

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program

Okres
realizacji
programu

Łączne nakłady
finansowe

5

Wysokość
wydatków

środki
budżetu
Miasta

środki
z art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
w/w ustawy

razem
w 2010 roku

6

7

8

1

2

3

4

1.

Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą
towarzyszącą realizowana ze środków
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO)

Urząd Miasta
Oświęcim

2009-2011

16.408.209,00

1.696.964

4.997.892

6.694.856

2.

Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Oświęcimiu

2008-2013

1.621.261,34

63.666,14

392.068,57

455.734,71

3.

Projekt systemowy „Z edukacją na
TAK!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Zarząd Szkół
i Przedszkoli
Miejskich
w Oświęcimiu

2009-2011

1.417.709,52

0

629.405

629.405

4.

Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) dofinansowany ze
środków Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
będącego Liderem projektu

Urząd Miasta
Oświęcim

2010-2011

166.145

0

114.145

114.145

Uzasadnienie:
Zmiany polegają na:
1) zwiększeniu środków finansowych w pkt 2. Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:
• o kwotę 1.367.204,12 zł łącznych nakładów finansowych (kol.5),
• o kwotę 63.666,14 zł wysokość wydatków w roku 2010 ze środków budżetu Miasta (kol. 6),
• o kwotę 392.068,57 zł wysokość wydatków w roku 2010 ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy (kol. 7),
• o kwotę 455.734,71 zł wysokość wydatków razem w 2010 roku (kol. 8).
Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu Nr UDA-PKOL.07.01.01-12-008/08-03 z dnia 6 maja 2010 roku
do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07/01/01-12-008/08-00 z dnia 23 lipca 2008 r., zawartego pomiędzy Wojewódzkim
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Urzędem Pracy w Krakowie a Gminą Miasto Oświęcim reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu systemowego „Czas na aktywność”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
2) dodaniu w pkt 4 nowego programu - Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego za pośrednictwem Województwa Małopolskiego
będącego Liderem projektu, realizowanego przez Urząd Miasta Oświęcim w latach 2010-2011, w tym:
- łączne nakłady finansowe (kol. 5) – kwota 166.145 zł,
- wysokość wydatków w roku 2010 ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy (kol. 7) – kwota 114.145zł,
- wysokość wydatków razem w 2010 roku (kol. 8) – kwota 114.145 zł.
Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu nr 2 do Umowy Partnerskiej nr IXA/647/PT/09 z dnia 5 sierpnia 2009 roku, zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miasto Oświęcim na dofinansowanie na
lata 2010 i 2011 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Przewodniczący Rady
Piotr Kućka
3775
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POROZUMIENIE NR SON.031.37.2011
RADY POWIATU W WADOWICACH
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego
w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodników w ciągach dróg powiatowych.
zawarte w Wadowicach pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej Powiatem, który reprezentują:
1. Jacek Jończyk - Starosta
2. Marta Królik - Wicestarosta
a Gminą Kalwaria Zebrzydowska zwaną dalej Gminą,
którą reprezentuje:
Zbigniew Stradomski - Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej
Porozumienie zawarto w oparciu o:
- art. 4 ust. 1 pkt 6, ust. 5 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),
- art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),
- art. 220, art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240),
- Uchwałę Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Wadowickiemu,
- Uchwałę Nr VI/59/2011 Rady Powiatu w Wadowicach
z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia
Gminie Kalwaria Zebrzydowska prowadzenia
w 2011 r. zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych w ciągach dróg
powiatowych.
§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest
powierzenie Gminie prowadzenia zadań związanych z
"modernizacją dróg powiatowych" poprzez budowę
następujących chodników:
1) w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica
w miejscowości Zebrzydowice Bieńkowice,

2) w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria-Brzeźnica
w miejscowości Stanisław Dolny,
3) w ciągu drogi powiatowej nr 1784K Wysoka-Przytkowice
w miejscowości Zebrzydowice,
4) w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław-KepkiZebrzydowice w miejscowości Stanisław Dolny,
5) w ciągu drogi powiatowej nr 1707K Brody-Palcza
w miejscowości Brody,
6) w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice-LeńczeWola Radziszowska w miejscowości Leńcze.
§ 2.
1. Powiat powierza Gminie pełnienie funkcji inwestora
w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji
zadań określonych w § 1 niniejszego porozumienia.
2. Gmina w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zobowiązuje się do wyboru wykonawcy robót objętych niniejszym porozumieniem oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami. Gmina
umieści w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w warunkach umowy z wykonawcą zapis zobowiązujący wykonawcę robót do udzielenia minimum 3-letnich gwarancji na wykonane roboty.
3. Po zawarciu umów z wykonawcami Gmina przedstawi Powiatowi ich uwierzytelnione kserokopie.
4. Gmina zobowiązana jest do realizacji prac zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późń.
zm.) oraz z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,
z późn. zm.)
5. Gmina oświadcza, że roboty wykonywane będą na
podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia
na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie
organie zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
i Prawa wodnego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25232 –

§ 3. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach
realizacji zadań określonych w § 1 niniejszego porozumienia w następujący sposób:
1) Powiat zobowiązuje się do partycypacji w kosztach
realizacji zadań w 2011r. ze środków z działu 600
rozdział 60014 § 6610 w wysokości: 13.000,00 zł
/brutto/ (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).
2) Gmina zobowiązuje się do partycypacji w kosztach
realizacji zadań w 2011r. ze środków z działu 600
rozdział 60014 § 6050 do wysokości: 250.000,00 zł
/brutto/ (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
§ 4.
1. Termin zakończenia realizacji zadań: do 31.10.2011r.
2. Przekazanie placów budów i odbiory robót (łącznie
z odbiorami pogwarancyjnymi) będą następować
wspólnie, tj. przy udziale przedstawicieli Powiatu
i Gminy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku
do wykonawców zadań wykonuje Gmina.
§ 5.
1. Dotację, o której mowa w § 3 pkt 1 Powiat przekaże
Gminie za zrealizowane zadania na rachunek
nr: 49 8119 0001 0000 0387 2000 0010 po odbiorach
robót w terminie do 21 dni od przedłożenia przez
Gminę 2 egz. uwierzytelnionych kserokopii protokołów odbioru robót wszystkich zadań będących
przedmiotem niniejszego porozumienia wraz
z kserokopiami faktur wystawionych przez wykonawców oraz kosztorysami powykonawczymi.
2. W przypadku, gdy koszt zadań będzie niższy od kwoty
łącznej określonej w § 3 pkt 1 i 2 to koszty ponoszone przez Powiat nie ulegną zmianie.
3. W przypadku, gdy koszt zadań będzie wyższy od kwoty łącznej określonej w § 3 pkt 1 i 2 to różnica zostanie pokryta przez Gminę.
4. Gmina przedstawi Powiatowi rozliczenie wszystkich
zadań wraz z kserokopią zapłaty wydatków dokonanych zgodnie z celem, dla którego zawarto niniejsze porozumienie w terminie do 30 dni od daty
zapłaty ostatniej faktury.
5. Całkowite rozliczenie z przekazanych środków finansowych nastąpi w terminie do 15.12.2011 r.
6. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu powiatu wadowickiego zgodnie
z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja została udzielona.
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7. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadań
objętych porozumieniem wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
§ 6.
1. Wykonane roboty zostaną przekazane na majątek Powiatu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
w terminie do 15 grudnia 2011 r.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie zawierał określenie zakresu i wartości wykonanych zadań. Do protokołu dołączone będą (oryginały bądź uwierzytelnione kserokopie) następujących dokumentów:
a) dokumenty PT,
b) dokumentacje projektowe (projekty wykonawcze
w zakresie zrealizowanych zadań w 2011r.),
c) pozwolenia wodnoprawne wraz z operatami wodnoprawnymi
d) dokumentacja związana z użytkowaniem obiektu
budowlanego.
§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i przepisy Ustawy o finansach publicznych.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Powiat
Wadowicki
Starosta
Jacek Jończyk
Wicestarosta
Marta Królik
Skarbnik Powiatu
Maria Warchoł

Gmina
Kalwaria Zebrzydowska
Burmistrz
Zbigniew Stradomski
Skarbnik Gminy
Małgorzata Leśniak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25233 –

Poz. 3777

3777
3777

POROZUMIENIE NR W/V/103/SO/12/11
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW-URZĘDU MIASTA KRAKOWA
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Dobczyce z Gminą Miejską Kraków
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych
do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
zawarte w dniu 31 maja 2011 roku, pomiędzy:
Gminą Dobczyce z siedzibą w Dobczycach, Rynek 26
reprezentowaną przez Marcina Pawlaka – Burmistrza
Gminy i Miasta Dobczyce zwaną dalej „Zleceniodawcą ”
a
Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa,
z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4,
reprezentowaną przez: Elżbietę Lęcznarowicz – Zastępcę
Prezydenta Miasta Krakowa, działającą na podstawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 219/2011
z dnia 18 marca 2011r. zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), - Uchwały Nr VIII/66/11 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie”
i nadania statutu jednostce.
§ 1.
1. Strony niniejszego Porozumienia deklarują wolę
współdziałania w zakresie realizacji zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miejską Kraków, za
pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie (zwanego dalej MCPU) działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Dobczyce poprzez
świadczenie usług, o których mowa w ust. 2 i udziela dotacji na jego wykonanie.
2. Zakres świadczonych usług w stosunku do osób,
o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.),
doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji
i Straży Miejskiej z terenu Gminy Dobczyce w celu
wytrzeźwienia oraz wykonania czynności wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania,
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz.
192, z późn. zm.), obejmuje w szczególności:
- przeprowadzanie badań lekarskich wraz z wydaniem opinii o stanie zdrowia osób doprowadzonych i zwalnianych z MCPU,
- przeprowadzanie badań zawartości alkoholu
w organizmie wraz z wydrukiem wyniku badania atestowanymi urządzeniami, służącymi do

pomiaru zawartości alkoholu w organizmie
u osób doprowadzonych do MCPU, przebywających do wytrzeźwienia oraz przed zwolnieniem z MCPU, lub orzekaniu o stopniu nietrzeźwości na podstawie występujących symptomów upojenia alkoholowego przed przyjęciem i zwolnieniem z MCPU,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu, odmowie przyjęcia oraz o zwolnieniu z MCPU,
- sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- informowaniu o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowaniu do podjęcia leczenia
odwykowego osób uzależnionych,
- współpracy z właściwymi gminnymi komisjami
rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność
ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
3. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
zobowiązane jest do przekazywania kwartalnie
w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po
zakończeniu kwartału do Urzędu Gminy i Miasta
w Dobczycach informacji określającej ilość osób doprowadzonych i zatrzymanych do wytrzeźwienia
w tym kwartale w ramach realizacji niniejszego porozumienia, a do wiadomości do Biura Budżetu UMK.
4. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe z terenu Miasta Krakowa.
§ 2.
1. Opłata za pobyt osoby przyjętej do MCPU w Krakowie
na dzień zawarcia Porozumienia wynosi 250,00 zł
brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto),
zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.
2. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 2.500,- złotych brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
3. Środki finansowe przekazane zostaną w dwóch transzach na konto Zleceniobiorcy: Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Budżetu Miasta w Banku Polska
Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków Nr 81 1240 4722
1111 0000 4858 5617.
4. Wysokość transz i terminy ich przekazania ustala się
następująco:
a) I transza w wysokości 1.250,- złotych brutto
(słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt zło-
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tych) - w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
niniejszego Porozumienia,
b) II transza w wysokości 1.250,- złotych brutto
(słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) – w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.
5. Kwoty wskazane w ust. 4 przekazywane będą przez
Urząd Miasta Krakowa na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków
Nr 26 1240 6292 1111 0010 3696 9222 w terminie
14 dni od ich otrzymania.
§ 3.
1. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do dnia
31 grudnia 2011 r.
2. Zleceniobiorca poprzez Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy pisemnego rozliczenia
realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie należy przedstawić Zleceniodawcy do dnia 15 stycznia 2012 r.
3. Niewykorzystaną część środków finansowych Miejskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie niezwłocznie przekaże na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Krakowa, a Zleceniobiorca zwróci na rachunek Zleceniodawcy w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
§ 4.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
2. Zleceniodawca po zakończeniu realizacji zadania może dokonać kontroli wykonania zadania i wydatkowania środków finansowych. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez osoby upoważnione przez
Zleceniodawcę.
3. W przypadku stwierdzenia, że środki finansowe zostały wykorzystane w całości lub części na cele inne,
niż określono niniejszym Porozumieniem, podlegają one w tej części lub w całości zwrotowi.
§ 5.
1. Nie wywiązanie się przez Zleceniodawcę z warunków
określonych niniejszym porozumieniem będzie
skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych
z terenu Gminy Dobczyce do Miejskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
2. W przypadku, gdy przekazana przez Zleceniodawcę
kwota na korzystanie z usług, o których mowa
w § 1 Porozumienia, zostanie wyczerpana w trakcie
trwania roku kalendarzowego, a Gmina Dobczyce
nie zwiększy środków, Miejskie Centrum Profilakty3777
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ki Uzależnień w Krakowie zaprzestanie wykonywania usługi – po pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy.
§ 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) bezwzględnego zachowania poufności wszelkich
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszego porozumienia dotyczącego
Gminy Dobczyce oraz osób określonych § 1 ust. 1,
w szczególności poprzez zakaz zbierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych,
a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności,
b) zapewnienia, że jego pracownicy oraz pracownicy
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którzy wykonują przedmiot porozumienia
przestrzegać będą tych samych reguł poufności.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie powyższego zobowiązania, za działania lub zaniechania pracowników odpowiada jak
za własne,
c) podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i osób
określonych § 1 ust. 1, o ile w trakcie wykonywania
porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich
informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
§ 7.
1. Zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia.
§ 8. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Zleceniobiorca, jeden egzemplarz otrzymuje
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniodawca.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Burmistrz
Gminy i Miasta Dobczyce
Marcin Pawlak

Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz
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POROZUMIENIE NR W/V/102/SO/11/2011
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW-URZĘDU MIASTA KRAKOWA
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z Gminą Miejską Kraków
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych
do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
zawarte w dniu 31 maja 2011 roku, pomiędzy:
Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce z siedzibą 32-125 Wawrzeńczyce 57 reprezentowaną przez Józefa Rysaka –
Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zwaną dalej „Zleceniodawcą ”
a
Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa,
z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4,
reprezentowaną przez: Elżbietę Lęcznarowicz – Zastępcę
Prezydenta Miasta Krakowa, działającą na podstawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 219/2011
z dnia 18 marca 2011r. zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) - Uchwały Nr VIII/66/11 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” i nadania statutu jednostce.
§ 1.
1. Strony niniejszego Porozumienia deklarują wolę
współdziałania w zakresie realizacji zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miejską Kraków, za
pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie (zwanego dalej MCPU) działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
poprzez świadczenie usług, o których mowa w ust.
2 i udziela dotacji na jego wykonanie.
2. Zakres świadczonych usług w stosunku do osób,
o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.), doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji i Straży
Gminnej z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
w celu wytrzeźwienia oraz wykonania czynności
wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie
nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień
i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 20, poz. 192, z późn. zm.), obejmuje w szczególności:
- przeprowadzanie badań lekarskich wraz z wydaniem opinii o stanie zdrowia osób doprowadzonych i zwalnianych z MCPU,

- przeprowadzanie badań zawartości alkoholu
w organizmie wraz z wydrukiem wyniku badania atestowanymi urządzeniami, służącymi do
pomiaru zawartości alkoholu w organizmie
u osób doprowadzonych do MCPU, przebywających do wytrzeźwienia oraz przed zwolnieniem z MCPU, lub orzekaniu o stopniu nietrzeźwości na podstawie występujących symptomów upojenia alkoholowego przed przyjęciem i zwolnieniem z MCPU,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu, odmowie przyjęcia oraz o zwolnieniu z MCPU,
- sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- informowaniu o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowaniu do podjęcia leczenia
odwykowego osób uzależnionych,
- współpracy z właściwymi gminnymi komisjami
rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność
ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
3. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
zobowiązane jest do przekazywania kwartalnie
w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego
po zakończeniu kwartału do Urzędu Gminy w Igołomi-Wawrzeńczycach informacji określającej ilość
osób doprowadzonych i zatrzymanych do wytrzeźwienia w tym kwartale w ramach realizacji niniejszego porozumienia, a do wiadomości do Biura
Budżetu UMK.
4. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe z terenu Miasta Krakowa.
§ 2.
1. Opłata za pobyt osoby przyjętej do MCPU w Krakowie
na dzień zawarcia Porozumienia wynosi 250,00 zł
brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa.
2. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 3.000,- złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
3. Środki finansowe przekazane zostaną w dwóch transzach na konto Zleceniobiorcy: Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Budżetu Miasta w Banku Polska
Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków Nr 81 1240 4722
1111 0000 4858 5617.
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4. Wysokość transz i terminy ich przekazania ustala się
następująco:
a) I transza w wysokości 1.500,- złotych brutto
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) – w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszego
Porozumienia,
b) II transza w wysokości 1.500,- złotych brutto
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) –
w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.
5. Kwoty wskazane w ust. 4 przekazywane będą przez
Urząd Miasta Krakowa na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków
Nr 26 1240 6292 1111 0010 3696 9222 w terminie
14 dni od ich otrzymania.
§ 3.
1. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do dnia
31 grudnia 2011 r.
2. Zleceniobiorca poprzez Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy pisemnego rozliczenia
realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie należy przedstawić Zleceniodawcy do dnia 15 stycznia 2012 r.
3. Niewykorzystaną część środków finansowych Miejskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie niezwłocznie przekaże na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Krakowa, a Zleceniobiorca zwróci na rachunek
Zleceniodawcy w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
§ 4.
1. Niewykorzystaną część środków finansowych Miejskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie niezwłocznie przekaże na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Krakowa, a Zleceniobiorca zwróci na rachunek
Zleceniodawcy w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
2. Zleceniodawca po zakończeniu realizacji zadania może dokonać kontroli wykonania zadania i wydatkowania środków finansowych. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez osoby upoważnione przez
Zleceniodawcę.
3. W przypadku stwierdzenia, że środki finansowe zostały wykorzystane w całości lub części na cele inne,
niż określono niniejszym Porozumieniem, podlegają one w tej części lub w całości zwrotowi.
§ 5.
1. Nie wywiązanie się przez Zleceniodawcę z warunków
określonych niniejszym porozumieniem będzie skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych z terenu
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
2. W przypadku, gdy przekazana przez Zleceniodawcę kwota
na korzystanie z usług, o których mowa w § 1 Porozumienia, zostanie wyczerpana w trakcie trwania roku ka3778
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lendarzowego, a Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce nie
zwiększy środków, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprzestanie wykonywania usługi
– po pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy.
§ 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) bezwzględnego zachowania poufności wszelkich
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszego porozumienia dotyczącego
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz osób określonych § 1 ust. 1, w szczególności poprzez zakaz zbierania, kopiowania oraz powielania dokumentów
i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych
objętych nakazem poufności,
b) zapewnienia, że jego pracownicy oraz pracownicy
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którzy wykonują przedmiot porozumienia
przestrzegać będą tych samych reguł poufności.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie powyższego zobowiązania, za działania lub zaniechania pracowników odpowiada jak
za własne,
c) podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i osób
określonych § 1 ust. 1, o ile w trakcie wykonywania
porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich
informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
§ 7.
1. Zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia.
§ 8. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Zleceniobiorca, jeden egzemplarz otrzymuje
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniodawca.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Józef Rysak

Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408
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POROZUMIENIE NR W/V/74/SO/8/2011
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW-URZĘDU MIASTA KRAKOWA
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Klucze z Gminą Miejską Kraków
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych
do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
zawarte w dniu 13 kwietnia 2011r., pomiędzy:
Gminą Klucze z siedzibą w Kluczach, ul. Partyzantów 1,
32-310 Klucze reprezentowaną przez Kazimierza Ściążko
– Wójta Gminy Klucze zwaną dalej „Zleceniodawcą ”
a
Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa,
z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4,
reprezentowaną przez: Elżbietę Lęcznarowicz – Zastępcę
Prezydenta Miasta Krakowa, działającą na podstawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa Nr219/2011
z dnia 18 marca 2011r. zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), - Uchwały Nr VIII/66/11 Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego –
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” i nadania statutu jednostce.
§ 1.
1. Strony niniejszego Porozumienia deklarują wolę
współdziałania w zakresie realizacji zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miejską Kraków, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (zwanego dalej MCPU) działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w odniesieniu do osób
doprowadzonych i zamieszkałych na terenie Gminy
Klucze poprzez świadczenie usług, o których mowa
w ust. 2 i udziela dotacji na jego wykonanie.
2. Zakres świadczonych usług w stosunku do osób,
o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.),
doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji
i Straży Miejskiej z terenu Gminy Klucze w celu wytrzeźwienia oraz wykonania czynności wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania,
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz.
192, z późn. zm.), obejmuje w szczególności:
- przeprowadzanie badań lekarskich wraz z wydaniem opinii o stanie zdrowia osób doprowadzonych i zwalnianych z MCPU,
- przeprowadzanie badań zawartości alkoholu w organizmie wraz z wydrukiem wyniku badania atestowanymi urządzeniami, służącymi do pomiaru
zawartości alkoholu w organizmie u osób do-

prowadzonych do MCPU, przebywających do
wytrzeźwienia oraz przed zwolnieniem z MCPU,
lub orzekaniu o stopniu nietrzeźwości na podstawie występujących symptomów upojenia alkoholowego przed przyjęciem i zwolnieniem
z MCPU,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu, odmowie przyjęcia oraz o zwolnieniu z MCPU,
- sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- informowaniu o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowaniu do podjęcia leczenia
odwykowego osób uzależnionych,
- współpracy z właściwymi gminnymi komisjami
rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność
ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
3. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
zobowiązane jest do przekazywania kwartalnie
w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego
po zakończeniu kwartału do Urzędu Gminy w Kluczach informacji określającej ilość osób doprowadzonych i zatrzymanych do wytrzeźwienia w tym
kwartale w ramach realizacji niniejszego porozumienia, a do wiadomości do Biura Budżetu UMK.
4. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe z terenu Miasta Krakowa.
§ 2.
1. Opłata za pobyt osoby przyjętej do MCPU w Krakowie
na dzień zawarcia Porozumienia wynosi 250,00 zł
brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa.
2. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 4.000,- złotych brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
3. Środki finansowe przekazane zostaną w dwóch transzach na konto Zleceniobiorcy: Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Budżetu Miasta w Banku Polska
Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków Nr 81 1240 4722
1111 0000 4858 5617.
4. Wysokość transz i terminy ich przekazania ustala się
następująco:
a) I transza w wysokości 2.000,- złotych brutto
(słownie: dwa tysiące złotych) - w terminie do 14
dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia,
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b) II transza w wysokości 2.000,- złotych brutto
(słownie: dwa tysiące złotych) – w terminie do
dnia 30 czerwca 2011 r.
5. Kwoty wskazane w ust. 4 przekazywane będą przez
Urząd Miasta Krakowa na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków
Nr 26 1240 6292 1111 0010 3696 9222 w terminie
14 dni od ich otrzymania.
§ 3.
1. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do dnia
31 grudnia 2011 r.
2. Zleceniobiorca poprzez Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy pisemnego rozliczenia
realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie należy przedstawić Zleceniodawcy do dnia 15 stycznia 2012 r.
3. Niewykorzystaną część środków finansowych Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
niezwłocznie przekaże na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa, a Zleceniobiorca zwróci na rachunek Zleceniodawcy w terminie do dnia 31
stycznia 2012 r.
§ 4.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
2. Zleceniodawca po zakończeniu realizacji zadania może dokonać kontroli wykonania zadania i wydatkowania środków finansowych. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez osoby upoważnione przez
Zleceniodawcę.
3. W przypadku stwierdzenia, że środki finansowe zostały wykorzystane w całości lub części na cele inne,
niż określono niniejszym Porozumieniem, podlegają one w tej części lub w całości zwrotowi.
§ 5.
1. Nie wywiązanie się przez Zleceniodawcę z warunków
określonych niniejszym porozumieniem będzie
skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych
z terenu Gminy Klucze do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
2. W przypadku, gdy przekazana przez Zleceniodawcę
kwota na korzystanie z usług, o których mowa w § 1
Porozumienia, zostanie wyczerpana w trakcie trwania roku kalendarzowego, a Gmina Klucze nie
zwiększy środków, Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zaprzestanie wykonywania
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usługi – po pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy.
§ 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszego porozumienia dotyczącego
Gminy Klucze oraz osób określonych § 1 ust. 1,
w szczególności poprzez zakaz zbierania, kopiowania
oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności,
b) zapewnienia, że jego pracownicy oraz pracownicy
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którzy wykonują przedmiot porozumienia
przestrzegać będą tych samych reguł poufności.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie powyższego zobowiązania, za działania lub zaniechania pracowników odpowiada jak
za własne,
c) podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i osób
określonych § 1 ust. 1, o ile w trakcie wykonywania
porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich
informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
§ 7.
1. Zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia.
§ 8. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Zleceniobiorca, jeden egzemplarz otrzymuje
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniodawca.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt
Gminy Klucze
Kazimierz Ściążko

Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz
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POROZUMIENIE NR W/V/119/SO/14/2011
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW - URZĘDU MIASTA KRAKOWA
z dnia 19 lipca 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Koniusza z Gminą Miejską Kraków
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych
do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
zawarte w dniu 19 lipca 2011 roku, pomiędzy:
Gminą Koniusza, z siedzibą 32-104 Koniusza 55 reprezentowaną przez Wiesława Rudka – Wójta Gminy Koniusza zwaną dalej „Zleceniodawcą”
a
Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa,
z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4,
reprezentowaną przez: Elżbietę Lęcznarowicz – Zastępcę
Prezydenta Miasta Krakowa, działającą na podstawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 219/2011
z dnia 18 marca 2011 r. zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
Na podstawie:
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.),  Uchwały Nr VIII/66/11 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” i nadania statutu jednostce.
§ 1.
1. Strony niniejszego Porozumienia deklarują wolę
współdziałania w zakresie realizacji zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miejską Kraków, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (zwanego dalej MCPU) działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w odniesieniu do osób
doprowadzonych z terenu Gminy Koniusza poprzez
świadczenie usług, o których mowa w ust. 2 i
udziela dotacji na jego wykonanie.
2. Zakres świadczonych usług w stosunku do osób,
o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.),
doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji
i Straży Gminnej z terenu Gminy Koniusza w celu
wytrzeźwienia oraz wykonania czynności wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania,
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz.
192, z późn. zm.), obejmuje w szczególności:
- przeprowadzanie badań lekarskich wraz z wydaniem opinii o stanie zdrowia osób doprowadzonych i zwalnianych z MCPU,

-

przeprowadzanie badań zawartości alkoholu
w organizmie wraz z wydrukiem wyniku badania
atestowanymi urządzeniami, służącymi do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie u osób
doprowadzonych do MCPU, przebywających do
wytrzeźwienia oraz przed zwolnieniem z MCPU,
lub orzekaniu o stopniu nietrzeźwości na podstawie występujących symptomów upojenia alkoholowego przed przyjęciem i zwolnieniem
z MCPU,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu, odmowie przyjęcia oraz o zwolnieniu z MCPU,
- sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń
higieniczno-sanitarnych,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej
pomocy w nagłych wypadkach,
- informowaniu o szkodliwości nadużywania alkoholu
oraz motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych,
- współpracy z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na
celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym
i ich skutkom.
3. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie zobowiązane jest do przekazywania kwartalnie w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego
po zakończeniu kwartału do Urzędu Gminy Koniusza
informacji określającej ilość osób doprowadzonych
i zatrzymanych do wytrzeźwienia w tym kwartale
w ramach realizacji niniejszego porozumienia, a do
wiadomości do Biura Budżetu UMK.
4. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe
z terenu Miasta Krakowa.
§ 2. Brak treści
1. Opłata za pobyt osoby przyjętej do
w Krakowie na dzień zawarcia Porozumienia
250,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt
brutto), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta
Krakowa.

MCPU
wynosi
złotych
Miasta

2. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże
Zleceniobiorcy dotację w wysokości 750,- złotych brutto
(słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
3. Środki finansowe przekazane zostaną w dwóch
transzach na konto Zleceniobiorcy: Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Budżetu Miasta w Banku Polska Kasa
Opieki S.A. Oddział Kraków Nr 81 1240 4722 1111 0000
4858 5617.
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4. Wysokość transz i terminy ich przekazania ustala się następująco:
a) I transza w wysokości 500,- złotych brutto (słownie:
pięćset złotych) - w terminie do 14 dni od dnia wejście w życie niniejszego Porozumienia,
b) II transza w wysokości 250,- złotych brutto (słownie:
dwieście pięćdziesiąt złotych) – w terminie do dnia
31 lipca 2011 r.
5. Kwoty wskazane w ust. 4 przekazywane będą
przez Urząd Miasta Krakowa na rachunek bankowy
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków Nr 26
1240 6292 1111 0010 3696 9222 w terminie 14 dni od ich
otrzymania.
§ 3. Brak treści
1. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do
dnia 31 grudnia 2011 r.
2. Zleceniobiorca poprzez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zobowiązuje się do
przedstawienia Zleceniodawcy pisemnego rozliczenia
realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie należy przedstawić Zleceniodawcy do
dnia 15 stycznia 2012 r.
3. Niewykorzystaną część środków finansowych
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
niezwłocznie przekaże na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Krakowa, a Zleceniobiorca zwróci na rachunek
Zleceniodawcy w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
§ 4. Brak treści
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia
dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę
wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
2. Zleceniodawca po zakończeniu realizacji zadania może dokonać kontroli wykonania zadania i wydatkowania środków finansowych. Kontrola zostanie przeprowadzona przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę.
3. W przypadku stwierdzenia, że środki finansowe
zostały wykorzystane w całości lub części na cele inne,
niż określono niniejszym Porozumieniem, podlegają one
w tej części lub w całości zwrotowi.
§ 5.
1. Nie wywiązanie się przez Zleceniodawcę z warunków
określonych niniejszym porozumieniem będzie
skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych
z terenu Gminy Koniusza do Miejskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
2. W przypadku, gdy przekazana przez Zleceniodawcę
kwota na korzystanie z usług, o których mowa w § 1
Porozumienia, zostanie wyczerpana w trakcie trwania roku kalendarzowego, a Gmina Koniusza nie
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zwiększy środków, Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zaprzestanie wykonywania
usługi – po pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy.
§ 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszego porozumienia dotyczącego
Gminy Koniusza oraz osób określonych § 1 ust. 1,
w szczególności poprzez zakaz zbierania, kopiowania
oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności,
b) zapewnienia, że jego pracownicy oraz pracownicy
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którzy wykonują przedmiot porozumienia
przestrzegać będą tych samych reguł poufności.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie powyższego zobowiązania, za działania lub zaniechania pracowników odpowiada jak
za własne,
c) podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i osób
określonych § 1 ust. 1, o ile w trakcie wykonywania
porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich
informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
§ 7.
1. Zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia.
§ 8. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Zleceniobiorca, jeden egzemplarz otrzymuje
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniodawca.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt
Gminy Koniusza
Wiesław Rudek

Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz
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POROZUMIENIE NR W/V/125/SO/16/2011
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW-URZĘDU MIASTA KRAKOWA
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Nowe Brzesko z Gminą Miejską Kraków
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych
do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
zawarte w dniu 9 sierpnia 2011r., pomiędzy:
Gminą Nowe Brzesko z siedzibą w Nowym Brzesku,
ul. Krakowska 44 reprezentowaną przez Grzegorza Czajkę – Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko zwaną
dalej „Zleceniodawcą ”
a
Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa,
z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4
reprezentowaną przez: Elżbietę Lęcznarowicz – Zastępcę
Prezydenta Miasta Krakowa, działającą na podstawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 219/2011
z dnia 18 marca 2011r. zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
Na podstawie:
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), - Uchwały Nr VIII/66/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego –
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” i nadania statutu jednostce.
§ 1.
1. Strony niniejszego Porozumienia deklarują wolę
współdziałania w zakresie realizacji zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miejską Kraków, za
pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie (zwanego dalej MCPU) działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych na terenie Gminy Nowe Brzesko poprzez
świadczenie usług, o których mowa w ust. 2 i udziela dotacji na jego wykonanie.
2. Zakres świadczonych usług w stosunku do osób,
o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.), doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji z terenu
Gminy Nowe Brzesko, w celu wytrzeźwienia oraz
wykonania czynności wynikających z rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie
trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania
osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych
przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 20, poz. 192, z późn. zm.), obejmuje
w szczególności:
- przeprowadzanie badań lekarskich wraz z wydaniem opinii o stanie zdrowia osób doprowadzonych i zwalnianych z MCPU,

- przeprowadzanie badań zawartości alkoholu
w organizmie wraz z wydrukiem wyniku badania atestowanymi urządzeniami, służącymi do
pomiaru zawartości alkoholu w organizmie
u osób doprowadzonych do MCPU, przebywających do wytrzeźwienia oraz przed zwolnieniem z MCPU, lub orzekaniu o stopniu nietrzeźwości na podstawie występujących symptomów upojenia alkoholowego przed przyjęciem i zwolnieniem z MCPU,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu, odmowie przyjęcia oraz o zwolnieniu z MCPU,
- sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- informowaniu o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowaniu do podjęcia leczenia
odwykowego osób uzależnionych,
- współpracy z właściwymi gminnymi komisjami
rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność
ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
3. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
zobowiązane jest do przekazywania kwartalnie
w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca po
tym kwartale informacji o ilości osób doprowadzonych i zatrzymanych do wytrzeźwienia w danym
kwartale do Biura Budżetu UMK.
4. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe z terenu Miasta Krakowa.
§ 2.
1. Opłata za pobyt osoby przyjętej do MCPU w Krakowie
na dzień zawarcia Porozumienia wynosi 250,00 zł
brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa.
2. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 1.000,- złotych brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
3. Środki finansowe przekazane zostaną na konto Zleceniobiorcy: Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Budżetu Miasta w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków Nr 81 1240 4722 1111 0000 4858 5617
– w terminie do 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego Porozumienia.
4. Kwota wskazana w ust. 2 przekazana będzie przez
Urząd Miasta Krakowa na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
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w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków
Nr 26 1240 6292 1111 0010 3696 9222 w terminie
14 dni od jej otrzymania.
§ 3.
1. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do dnia
31 grudnia 2011 r.
2. Zleceniobiorca poprzez Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy pisemnego rozliczenia
realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie należy przedstawić Zleceniodawcy do dnia 15 stycznia 2012 r.
3. Niewykorzystaną część środków finansowych Miejskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie niezwłocznie przekaże na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Krakowa, a Zleceniobiorca zwróci na rachunek
Zleceniodawcy w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
4. Środki, o których mowa w 3 pkt. 3 zostaną zwrócone
w następujący sposób:
a) zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2011, na
rachunek bankowy: 63 8619 0006 0010 0200
4705 0004,
b) zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2012, na
rachunek bankowy: 20 8619 0006 0010 0200
4705 0002.
§ 4.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
2. Zleceniodawca po zakończeniu realizacji zadania może dokonać kontroli wykonania zadania i wydatkowania środków finansowych. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez osoby upoważnione przez
Zleceniodawcę.
3. W przypadku stwierdzenia, że środki finansowe zostały wykorzystane w całości lub części na cele inne,
niż określono niniejszym Porozumieniem, podlegają one w tej części lub w całości zwrotowi.
§ 5.
1. Nie wywiązanie się przez Zleceniodawcę z warunków
określonych niniejszym porozumieniem będzie
skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych
z terenu Gminy Nowe Brzesko do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
2. W przypadku, gdy przekazana przez Zleceniodawcę
kwota na korzystanie z usług, o których mowa w § 1
Porozumienia, zostanie wyczerpana w trakcie trwania roku kalendarzowego, a Gmina Nowe Brzesko
nie zwiększy środków, Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zaprzestanie wykonywania
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usługi – po pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy.
§ 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) bezwzględnego zachowania poufności wszelkich
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszego porozumienia dotyczącego
Gminy Nowe Brzesko oraz osób określonych § 1
ust. 1, w szczególności poprzez zakaz zbierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych,
a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności,
b) zapewnienia, że jego pracownicy oraz pracownicy
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którzy wykonują przedmiot porozumienia
przestrzegać będą tych samych reguł poufności.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie powyższego zobowiązania, za działania lub zaniechania pracowników odpowiada jak
za własne,
c) podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i osób
określonych § 1 ust. 1, o ile w trakcie wykonywania
porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich
informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
§ 7.
1. Zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia.
§ 8. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Zleceniobiorca, jeden egzemplarz otrzymuje
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniodawca.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Burmistrz
Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Grzegorz Czajka

Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz
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POROZUMIENIE NR W/V/68/SO/2/2011
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW-URZĘDU MIASTA KRAKOWA
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Pałecznica z Gminą Miejską Kraków
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych
do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
zawarte w dniu 13 kwietnia 2011r., pomiędzy:
Gminą Pałecznica z siedzibą w Pałecznicy, ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica reprezentowaną przez Marcina
Gawła – Wójta Gminy Pałecznica zwaną dalej „Zleceniodawcą ”
a
Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa,
z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4,
reprezentowaną przez: Elżbietę Lęcznarowicz – Zastępcę
Prezydenta Miasta Krakowa, działającą na podstawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 219/2011
z dnia 18 marca 2011r. zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami) - Uchwały Nr VIII/66/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji
zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1
oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” i nadania statutu jednostce.
§ 1.
1. Strony niniejszego Porozumienia deklarują wolę
współdziałania w zakresie realizacji zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miejską Kraków, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (zwanego dalej MCPU) działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w odniesieniu do osób
doprowadzonych z terenu Gminy Pałecznica poprzez świadczenie usług, o których mowa w ust. 2
i udziela dotacji na jego wykonanie.
2. Zakres świadczonych usług w stosunku do osób,
o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.),
doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji
i Straży Gminnej z terenu Gminy Pałecznica w celu
wytrzeźwienia oraz wykonania czynności wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania,
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20,
poz. 192, z późn. zm.), obejmuje w szczególności:
- przeprowadzanie badań lekarskich wraz z wydaniem opinii o stanie zdrowia osób doprowadzonych i zwalnianych z MCPU,

- przeprowadzanie badań zawartości alkoholu
w organizmie wraz z wydrukiem wyniku badania atestowanymi urządzeniami, służącymi do
pomiaru zawartości alkoholu w organizmie
u osób doprowadzonych do MCPU, przebywających do wytrzeźwienia oraz przed zwolnieniem z MCPU, lub orzekaniu o stopniu nietrzeźwości na podstawie występujących symptomów upojenia alkoholowego przed przyjęciem i zwolnieniem z MCPU,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu, odmowie przyjęcia oraz o zwolnieniu z MCPU,
- sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- informowaniu o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowaniu do podjęcia leczenia
odwykowego osób uzależnionych,
- współpracy z właściwymi gminnymi komisjami
rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność
ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
3. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
zobowiązane jest do przekazywania kwartalnie
w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po
zakończeniu kwartału do Urzędu Gminy w Pałecznicy
informacji określającej ilość osób doprowadzonych
i zatrzymanych do wytrzeźwienia w tym kwartale
w ramach realizacji niniejszego porozumienia, a do
wiadomości do Biura Budżetu UMK.
4. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe z terenu Miasta Krakowa.
§ 2.
1. Opłata za pobyt osoby przyjętej do MCPU w Krakowie
na dzień zawarcia Porozumienia wynosi 250,00 zł
brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto),
zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.
2. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 3.000,- złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
3. Środki finansowe przekazane zostaną w dwóch transzach na konto Zleceniobiorcy: Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Budżetu Miasta w Banku Polska
Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków Nr 81 1240 4722
1111 0000 4858 5617.
4. Wysokość transz i terminy ich przekazania ustala się
następująco:
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a) I transza w wysokości 1.000,- złotych brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) - w terminie do 14 dni od
dnia zawarcia niniejszego Porozumienia,
b) II transza w wysokości 2.000,- złotych brutto
(słownie: dwa tysiące złotych) – w terminie do
dnia 30 czerwca 2011 r.
5. Kwoty wskazane w ust. 4 przekazywane będą przez
Urząd Miasta Krakowa na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków
Nr 26 1240 6292 1111 0010 3696 9222 w terminie
14 dni od ich otrzymania.
§ 3.
1. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do dnia
31 grudnia 2011 r.
2. Zleceniobiorca poprzez Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy pisemnego rozliczenia
realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie należy przedstawić Zleceniodawcy do dnia 15 stycznia 2012 r.
3. Niewykorzystaną część środków finansowych Miejskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie niezwłocznie przekaże na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Krakowa, a Zleceniobiorca zwróci na rachunek Zleceniodawcy w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
§ 4.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
2. Zleceniodawca po zakończeniu realizacji zadania może dokonać kontroli wykonania zadania i wydatkowania środków finansowych. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez osoby upoważnione przez
Zleceniodawcę.
3. W przypadku stwierdzenia, że środki finansowe zostały wykorzystane w całości lub części na cele inne,
niż określono niniejszym Porozumieniem, podlegają one w tej części lub w całości zwrotowi.
§ 5.
1. Nie wywiązanie się przez Zleceniodawcę z warunków
określonych niniejszym porozumieniem będzie
skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych
z terenu Gminy Pałecznica do Miejskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
2. W przypadku, gdy przekazana przez Zleceniodawcę
kwota na korzystanie z usług, o których mowa
w § 1 Porozumienia, zostanie wyczerpana w trakcie
trwania roku kalendarzowego, a Gmina Pałecznica
nie zwiększy środków, Miejskie Centrum Profilakty3782
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ki Uzależnień w Krakowie zaprzestanie wykonywania usługi – po pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy.
§ 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) bezwzględnego zachowania poufności wszelkich
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszego porozumienia dotyczącego
Gminy Pałecznica oraz osób określonych § 1 ust. 1,
w szczególności poprzez zakaz zbierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych,
a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności,
b) zapewnienia, że jego pracownicy oraz pracownicy
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którzy wykonują przedmiot porozumienia
przestrzegać będą tych samych reguł poufności.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie powyższego zobowiązania, za działania lub zaniechania pracowników odpowiada jak
za własne,
c) podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i osób
określonych § 1 ust. 1, o ile w trakcie wykonywania
porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich
informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
§ 7.
1. Zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia.
§ 8. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Zleceniobiorca, jeden egzemplarz otrzymuje
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniodawca.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt
Gminy Pałecznica
Marcin Gaweł

Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408
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POROZUMIENIE NR W/V/70/SO/4/2011
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW-URZĘDU MIASTA KRAKOWA
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Proszowice z Gminą Miejską Kraków
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych
do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
zawarte w dniu 13 kwietnia 2011 r., pomiędzy:
Gminą Proszowice z siedzibą w Proszowicach, ul. 3 Maja 72,
32-100 Proszowice reprezentowaną przez Jana Makowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Proszowice zwaną dalej
„Zleceniodawcą ”
a
Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa,
z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4,
reprezentowaną przez: Elżbietę Lęcznarowicz – Zastępcę
Prezydenta Miasta Krakowa, działającą na podstawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 219/2011
z dnia 18 marca 2011r. zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), - Uchwały Nr VIII/66/11 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” i nadania statutu jednostce.
§ 1.
1. Strony niniejszego Porozumienia deklarują wolę
współdziałania w zakresie realizacji zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miejską Kraków, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (zwanego dalej MCPU) działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w odniesieniu do osób
doprowadzonych i zamieszkałych na terenie Gminy
Proszowice poprzez świadczenie usług, o których
mowa w ust. 2 i udziela dotacji na jego wykonanie.
2. Zakres świadczonych usług w stosunku do osób,
o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.),
doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji
i Straży Miejskiej z terenu Gminy Proszowice
w celu wytrzeźwienia oraz wykonania czynności
wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie
nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień
i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 20, poz. 192, z późn. zm.), obejmuje w szczególności:
- przeprowadzanie badań lekarskich wraz z wydaniem opinii o stanie zdrowia osób doprowadzonych i zwalnianych z MCPU,

- przeprowadzanie badań zawartości alkoholu
w organizmie wraz z wydrukiem wyniku badania atestowanymi urządzeniami, służącymi do
pomiaru zawartości alkoholu w organizmie
u osób doprowadzonych do MCPU, przebywających do wytrzeźwienia oraz przed zwolnieniem z MCPU, lub orzekaniu o stopniu nietrzeźwości na podstawie występujących symptomów upojenia alkoholowego przed przyjęciem i zwolnieniem z MCPU,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu, odmowie przyjęcia oraz o zwolnieniu z MCPU,
- sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- informowaniu o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowaniu do podjęcia leczenia
odwykowego osób uzależnionych,
- współpracy z właściwymi gminnymi komisjami
rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność
ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
3. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
zobowiązane jest do przekazywania kwartalnie
w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po
zakończeniu kwartału do Urzędu Miasta i Gminy
w Proszowicach informacji określającej ilość osób
doprowadzonych i zatrzymanych do wytrzeźwienia
w tym kwartale w ramach realizacji niniejszego porozumienia, a do wiadomości do Biura Budżetu UMK.
4. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe z terenu Miasta Krakowa.
§ 2.
1. Opłata za pobyt osoby przyjętej do MCPU w Krakowie
na dzień zawarcia Porozumienia wynosi 250,00 zł
brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto),
zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.
2. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 6.000,- złotych brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
3. Środki finansowe przekazane zostaną w dwóch transzach na konto Zleceniobiorcy: Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Budżetu Miasta w Banku Polska
Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków Nr 81 1240 4722
1111 0000 4858 5617.
4. Wysokość transz i terminy ich przekazania ustala się
następująco:

Dziennik Urzędowy
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a) I transza w wysokości 3.000,- złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych) - w terminie do 14 dni od
dnia zawarcia niniejszego Porozumienia,
b) II transza w wysokości 3.000,- złotych brutto
(słownie: trzy tysiące złotych) – w terminie do
dnia 30 czerwca 2011 r.
5. Kwoty wskazane w ust. 4 przekazywane będą przez
Urząd Miasta Krakowa na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków
Nr 26 1240 6292 1111 0010 3696 9222 w terminie
14 dni od ich otrzymania.
§ 3.
1. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do dnia
31 grudnia 2011 r.
2. Zleceniobiorca poprzez Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy pisemnego rozliczenia
realizacji zadania pod względem rzeczowym
i finansowym. Rozliczenie należy przedstawić Zleceniodawcy do dnia 15 stycznia 2012 r.
3. Niewykorzystaną część środków finansowych Miejskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie niezwłocznie przekaże na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Krakowa, a Zleceniobiorca zwróci na rachunek Zleceniodawcy w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
§ 4.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
2. Zleceniodawca po zakończeniu realizacji zadania może dokonać kontroli wykonania zadania i wydatkowania środków finansowych. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez osoby upoważnione przez
Zleceniodawcę.
3. W przypadku stwierdzenia, że środki finansowe zostały wykorzystane w całości lub części na cele inne,
niż określono niniejszym Porozumieniem, podlegają one w tej części lub w całości zwrotowi.
§ 5.
1. Nie wywiązanie się przez Zleceniodawcę z warunków
określonych niniejszym porozumieniem będzie
skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych
z terenu Gminy Proszowice do Miejskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
2. W przypadku, gdy przekazana przez Zleceniodawcę
kwota na korzystanie z usług, o których mowa w § 1
Porozumienia, zostanie wyczerpana w trakcie trwania roku kalendarzowego, a Gmina Proszowice nie
zwiększy środków, Miejskie Centrum Profilaktyki
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Uzależnień w Krakowie zaprzestanie wykonywania
usługi – po pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy.
§ 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszego porozumienia dotyczącego
Gminy Proszowice oraz osób określonych § 1 ust. 1,
w szczególności poprzez zakaz zbierania, kopiowania
oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności,
b) zapewnienia, że jego pracownicy oraz pracownicy
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którzy wykonują przedmiot porozumienia
przestrzegać będą tych samych reguł poufności.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie powyższego zobowiązania, za działania lub zaniechania pracowników odpowiada jak
za własne,
c) podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i osób
określonych § 1 ust. 1, o ile w trakcie wykonywania
porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich
informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
§ 7.
1. Zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia.
§ 8. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Zleceniobiorca, jeden egzemplarz otrzymuje
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniodawca.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Burmistrz
Miasta i Gminy Proszowice
Jan Makowski

Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408
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POROZUMIENIE NR W/V/71/SO/5/2011
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW-URZĘDU MIASTA KRAKOWA
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Skawina z Gminą Miejską Kraków
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych
do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
zawarte w dniu 13 kwietnia 2011r., pomiędzy:
Gminą Skawina z siedzibą w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050
Skawina reprezentowaną przez Adama Najdera – Burmistrza Gminy i Miasta Skawina zwaną dalej „Zleceniodawcą”
a
Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa,
z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4,
reprezentowaną przez: Elżbietę Lęcznarowicz – Zastępcę
Prezydenta Miasta Krakowa, działającą na podstawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 219/2011
z dnia 18 marca 2011r. zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami) - Uchwały Nr VIII/66/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji
zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1
oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” i nadania statutu jednostce.
§ 1.
1. Strony niniejszego Porozumienia deklarują wolę
współdziałania w zakresie realizacji zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miejską Kraków, za
pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie (zwanego dalej MCPU) działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Skawina poprzez świadczenie usług, o których mowa w ust. 2 i udziela dotacji na jego wykonanie.
2. Zakres świadczonych usług w stosunku do osób,
o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.),
doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji
i Straży Miejskiej z terenu Gminy Skawina w celu
wytrzeźwienia oraz wykonania czynności wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania,
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20,
poz. 192, z późn. zm.), obejmuje w szczególności:
- przeprowadzanie badań lekarskich wraz z wydaniem opinii o stanie zdrowia osób doprowadzonych i zwalnianych z MCPU,
- przeprowadzanie badań zawartości alkoholu
w organizmie wraz z wydrukiem wyniku badania atestowanymi urządzeniami, służącymi do

pomiaru zawartości alkoholu w organizmie
u osób doprowadzonych do MCPU, przebywających do wytrzeźwienia oraz przed zwolnieniem z MCPU, lub orzekaniu o stopniu nietrzeźwości na podstawie występujących symptomów upojenia alkoholowego przed przyjęciem i zwolnieniem z MCPU,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu, odmowie przyjęcia oraz o zwolnieniu z MCPU,
- sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- informowaniu o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowaniu do podjęcia leczenia
odwykowego osób uzależnionych,
- współpracy z właściwymi gminnymi komisjami
rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność
ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
3. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
zobowiązane jest do przekazywania kwartalnie
w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego
po zakończeniu kwartału do Urzędu Miasta i Gminy
w Skawinie informacji określającej ilość osób doprowadzonych i zatrzymanych do wytrzeźwienia
w tym kwartale w ramach realizacji niniejszego porozumienia, a do wiadomości do Biura Budżetu
UMK.
4. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe z terenu Miasta Krakowa.
§ 2.
1. Opłata za pobyt osoby przyjętej do MCPU w Krakowie
na dzień zawarcia Porozumienia wynosi 250,00 zł
brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa.
2. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 52.500,- złotych
brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset
złotych 00/100).
3. Środki finansowe przekazane zostaną w dwóch transzach na konto Zleceniobiorcy: Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Budżetu Miasta w Banku Polska
Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków Nr 81 1240 4722
1111 0000 4858 5617.
4. Wysokość transz i terminy ich przekazania ustala się
następująco:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408
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a) I transza w wysokości 26.500,- złotych brutto
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) - w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
niniejszego Porozumienia,
b) II transza w wysokości 26.000,- złotych brutto
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) – w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.
5. Kwoty wskazane w ust. 4 przekazywane będą przez
Urząd Miasta Krakowa na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków
Nr 26 1240 6292 1111 0010 3696 9222 w terminie
14 dni od ich otrzymania.
§ 3.
1. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do dnia
31 grudnia 2011 r.
2. Zleceniobiorca poprzez Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy pisemnego rozliczenia
realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie należy przedstawić Zleceniodawcy do dnia 15 stycznia 2012 r
3. Niewykorzystaną część środków finansowych Miejskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie niezwłocznie przekaże na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Krakowa, a Zleceniobiorca zwróci na rachunek Zleceniodawcy w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
§ 4.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
2. Zleceniodawca po zakończeniu realizacji zadania może dokonać kontroli wykonania zadania i wydatkowania środków finansowych. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez osoby upoważnione przez
Zleceniodawcę.
3. W przypadku stwierdzenia, że środki finansowe zostały wykorzystane w całości lub części na cele inne,
niż określono niniejszym Porozumieniem, podlegają one w tej części lub w całości zwrotowi.
§ 5.
1. Nie wywiązanie się przez Zleceniodawcę z warunków
określonych niniejszym porozumieniem będzie
skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych
z terenu Gminy Skawina do Miejskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
2. W przypadku, gdy przekazana przez Zleceniodawcę
kwota na korzystanie z usług, o których mowa
w § 1 Porozumienia, zostanie wyczerpana w trakcie
trwania roku kalendarzowego, a Gmina Skawina
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nie zwiększy środków, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprzestanie wykonywania usługi – po pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy.
§ 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) bezwzględnego zachowania poufności wszelkich
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszego porozumienia dotyczącego Gminy Skawina oraz osób określonych § 1 ust. 1, w szczególności poprzez zakaz
zbierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania
ich osobom trzecim, informowania osób trzecich
o danych objętych nakazem poufności,
b) zapewnienia, że jego pracownicy oraz pracownicy
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którzy wykonują przedmiot porozumienia
przestrzegać będą tych samych reguł poufności.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie powyższego zobowiązania, za działania lub zaniechania pracowników odpowiada jak
za własne,
c) podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i osób
określonych § 1 ust. 1, o ile w trakcie wykonywania
porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich
informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
§ 7.
1. Zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia.
§ 8. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Zleceniobiorca, jeden egzemplarz otrzymuje
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniodawca.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Burmistrz
Gminy i Miasta Skawina
Adam Najder

Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408
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POROZUMIENIE NR W/V/75/SO/9/2011
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW-URZĘDU MIASTA KRAKOWA
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Słomniki z Gminą Miejską Kraków
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych
do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
zawarte w dniu 13 kwietnia 2011r., pomiędzy:
Gminą Słomniki z siedzibą w Słomnikach, ul. Kościuszki
64, 32-090 Słomniki reprezentowaną przez Pawła Knafela – Burmistrza Miasta i Gminy Słomniki zwaną dalej
„Zleceniodawcą ”
a
Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa,
z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4,
reprezentowaną przez: Elżbietę Lęcznarowicz – Zastępcę
Prezydenta Miasta Krakowa, działającą na podstawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 219/2011
z dnia 18 marca 2011r. zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), - Uchwały Nr VIII/66/11 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie”
i nadania statutu jednostce.
§ 1.
1. Strony niniejszego Porozumienia deklarują wolę
współdziałania w zakresie realizacji zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miejską Kraków, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (zwanego dalej MCPU) działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w odniesieniu do osób
doprowadzonych i zamieszkałych na terenie Gminy
Słomniki poprzez świadczenie usług, o których
mowa w ust. 2 i udziela dotacji na jego wykonanie.
2. Zakres świadczonych usług w stosunku do osób,
o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.),
doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji
i Straży Miejskiej z terenu Gminy Słomniki w celu
wytrzeźwienia oraz wykonania czynności wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania,
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz.
192, z późn. zm.), obejmuje w szczególności:
- przeprowadzanie badań lekarskich wraz z wydaniem opinii o stanie zdrowia osób doprowadzonych i zwalnianych z MCPU,
- przeprowadzanie badań zawartości alkoholu w organizmie wraz z wydrukiem wyniku badania ate-

stowanymi urządzeniami, służącymi do pomiaru
zawartości alkoholu w organizmie u osób doprowadzonych do MCPU, przebywających do wytrzeźwienia oraz przed zwolnieniem z MCPU, lub
orzekaniu o stopniu nietrzeźwości na podstawie
występujących symptomów upojenia alkoholowego przed przyjęciem i zwolnieniem z MCPU,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu, odmowie przyjęcia oraz o zwolnieniu z MCPU,
- sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- informowaniu o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowaniu do podjęcia leczenia
odwykowego osób uzależnionych,
- współpracy z właściwymi gminnymi komisjami
rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność
ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
3. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
zobowiązane jest do przekazywania kwartalnie
w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po
zakończeniu kwartału do Urzędu Miejskiego
w Słomnikach informacji określającej ilość osób doprowadzonych i zatrzymanych do wytrzeźwienia
w tym kwartale w ramach realizacji niniejszego porozumienia, a do wiadomości do Biura Budżetu UMK.
4. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe z terenu Miasta Krakowa.
§ 2.
1. Opłata za pobyt osoby przyjętej do MCPU w Krakowie
na dzień zawarcia Porozumienia wynosi 250,00 zł
brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa.
2. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 15.000,- złotych
brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
3. Środki finansowe przekazane zostaną w dwóch transzach na konto Zleceniobiorcy: Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Budżetu Miasta w Banku Polska
Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków Nr 81 1240 4722
1111 0000 4858 5617.
4. Wysokość transz i terminy ich przekazania ustala się
następująco:
a) I transza w wysokości 7.500,- złotych brutto
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) -

Dziennik Urzędowy
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w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia,
b) II transza w wysokości 7.500,- złotych brutto
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) –
w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.
5. Kwoty wskazane w ust. 4 przekazywane będą przez
Urząd Miasta Krakowa na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków
Nr 26 1240 6292 1111 0010 3696 9222 w terminie
14 dni od ich otrzymania.
§ 3.
1. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do dnia
31 grudnia 2011 r.
2. Zleceniobiorca poprzez Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy pisemnego rozliczenia
realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie należy przedstawić Zleceniodawcy do dnia 15 stycznia 2012 r.
3. Niewykorzystaną część środków finansowych Miejskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie niezwłocznie przekaże na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Krakowa, a Zleceniobiorca zwróci na rachunek Zleceniodawcy w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
§ 4.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym
2. Zleceniodawca po zakończeniu realizacji zadania może dokonać kontroli wykonania zadania i wydatkowania środków finansowych. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez osoby upoważnione przez
Zleceniodawcę.
3. W przypadku stwierdzenia, że środki finansowe zostały wykorzystane w całości lub części na cele inne,
niż określono niniejszym Porozumieniem, podlegają one w tej części lub w całości zwrotowi.
§ 5.
1. Nie wywiązanie się przez Zleceniodawcę z warunków
określonych niniejszym porozumieniem będzie
skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych
z terenu Gminy Słomniki do Miejskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
2. W przypadku, gdy przekazana przez Zleceniodawcę
kwota na korzystanie z usług, o których mowa
w § 1 Porozumienia, zostanie wyczerpana w trakcie
trwania roku kalendarzowego, a Gmina Słomniki
nie zwiększy środków, Miejskie Centrum Profilakty3785
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ki Uzależnień w Krakowie zaprzestanie wykonywania usługi – po pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy.
§ 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszego porozumienia dotyczącego
Gminy Słomniki oraz osób określonych § 1 ust. 1,
w szczególności poprzez zakaz zbierania, kopiowania
oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności,
b) zapewnienia, że jego pracownicy oraz pracownicy
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którzy wykonują przedmiot porozumienia
przestrzegać będą tych samych reguł poufności.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie powyższego zobowiązania, za działania lub zaniechania pracowników odpowiada jak
za własne,
c) podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i osób
określonych § 1 ust. 1, o ile w trakcie wykonywania
porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich
informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
§ 7.
1. Zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia.
§ 8. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Zleceniobiorca, jeden egzemplarz otrzymuje
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniodawca.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Burmistrz
Miasta i Gminy Słomniki
Paweł Knafel

Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408
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POROZUMIENIE NR W/V/122/SO/15/2011
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW-URZĘDU MIASTA KRAKOWA
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Wieliczka z Gminą Miejską Kraków
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych
do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
zawarte w dniu 28 lipca 2011 roku, pomiędzy:
Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania
Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka reprezentowaną
przez Urszulę Rusecką – Zastępcę Burmistrza Miasta
i Gminy Wieliczka zwaną dalej „Zleceniodawcą ”
a
Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa,
z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4,
reprezentowaną przez: Elżbietę Lęcznarowicz – Zastępcę
Prezydenta Miasta Krakowa, działającą na podstawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 219/2011
z dnia 18 marca 2011 r. zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), - Uchwały Nr VIII/66/11 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie”
i nadania statutu jednostce.
§ 1.
1. Strony niniejszego Porozumienia deklarują wolę
współdziałania w zakresie realizacji zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miejską Kraków, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (zwanego dalej MCPU) działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w odniesieniu do osób
doprowadzonych na terenie Gminy Wieliczka poprzez świadczenie usług, o których mowa w ust. 2
i udziela dotacji na jego wykonanie.
2. Zakres świadczonych usług w stosunku do osób,
o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.),
doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji
i Straży Miejskiej z terenu Gminy Wieliczka, w celu
wytrzeźwienia oraz wykonania czynności wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania,
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20,
poz. 192, z późn. zm.), obejmuje w szczególności:
- przeprowadzanie badań lekarskich wraz z wydaniem opinii o stanie zdrowia osób doprowadzonych i zwalnianych z MCPU,

- przeprowadzanie badań zawartości alkoholu
w organizmie wraz z wydrukiem wyniku badania atestowanymi urządzeniami, służącymi do
pomiaru zawartości alkoholu w organizmie
u osób doprowadzonych do MCPU, przebywających do wytrzeźwienia oraz przed zwolnieniem z MCPU, lub orzekaniu o stopniu nietrzeźwości na podstawie występujących symptomów upojenia alkoholowego przed przyjęciem i zwolnieniem z MCPU,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu, odmowie przyjęcia oraz o zwolnieniu z MCPU,
- sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- informowaniu o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowaniu do podjęcia leczenia
odwykowego osób uzależnionych,
- przekazywaniu informacji (w formie ustnej oraz
pisemnej) o miejscach możliwej terapii uzależnienia od alkoholu na terenie Gminy Wieliczka –
na podstawie otrzymanych i na bieżąco aktualizowanych wykazów placówek przez Gminę Wieliczka,
- współpracy z właściwymi gminnymi komisjami
rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność
ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
3. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
zobowiązane jest do przekazywania miesięcznie
w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do Zespołu ds. Profilaktyki, Ochrony
Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych UMiG w Wieliczce informacji określającej ilość osób doprowadzonych i zatrzymanych do wytrzeźwienia w danym miesiącu wraz imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz wynikiem badania zawartości alkoholu w organizmie.
4. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
zobowiązane jest do przekazywania kwartalnie
w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca po
tym kwartale informacji o ilości osób doprowadzonych i zatrzymanych do wytrzeźwienia w danym
kwartale do Biura Budżetu UMK.
5. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe z terenu Miasta Krakowa.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 408

– 25252 –

§ 2.
1. Opłata za pobyt osoby przyjętej do MCPU w Krakowie
na dzień zawarcia Porozumienia wynosi 250,00 zł
brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa.
2. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 30.000,- złotych
brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
3. Środki finansowe przekazane zostaną w dwóch transzach na konto Zleceniobiorcy: Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Budżetu Miasta w Banku Polska
Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków Nr 81 1240 4722
1111 0000 4858 5617.
4. Wysokość transz i terminy ich przekazania ustala się
następująco:
a) I transza w wysokości 10.000,- złotych brutto
(słownie: dziesięć tysiące złotych) - w terminie
do 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego
Porozumienia,
b) II transza w wysokości 20.000,- złotych brutto
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) – w terminie do dnia 31 lipca 2011 r.
5. Kwoty wskazane w ust. 4 przekazywane będą przez
Urząd Miasta Krakowa na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków
Nr 26 1240 6292 1111 0010 3696 9222 w terminie
14 dni od ich otrzymania.
§ 3.
1. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do dnia
31 grudnia 2011 r.
2. Zleceniobiorca poprzez Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy pisemnego rozliczenia
realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie należy przedstawić Zleceniodawcy do dnia 15 stycznia 2012 r.
3. Niewykorzystaną część środków finansowych Miejskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie niezwłocznie przekaże na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Krakowa, a Zleceniobiorca zwróci na rachunek Zleceniodawcy w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
4. Środki, o których mowa w 3 pkt. 3 zostaną zwrócone
w następujący sposób:
a) zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2011, na
rachunek bankowy: 63 8619 0006 0010 0200
4705 0004,
b) zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2012, na
rachunek bankowy: 20 8619 0006 0010 0200
4705 0002.
§ 4.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
2. Zleceniodawca po zakończeniu realizacji zadania może dokonać kontroli wykonania zadania i wydatkowania środków finansowych. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez osoby upoważnione przez
Zleceniodawcę.
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3. W przypadku stwierdzenia, że środki finansowe zostały wykorzystane w całości lub części na cele inne,
niż określono niniejszym Porozumieniem, podlegają one w tej części lub w całości zwrotowi.
§ 5.
1. Nie wywiązanie się przez Zleceniodawcę z warunków
określonych niniejszym porozumieniem będzie
skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych
z terenu Gminy Wieliczka do Miejskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
2. W przypadku, gdy przekazana przez Zleceniodawcę
kwota na korzystanie z usług, o których mowa
w § 1 Porozumienia, zostanie wyczerpana w trakcie
trwania roku kalendarzowego, a Gmina Wieliczka
nie zwiększy środków, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprzestanie wykonywania usługi – po pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy.
§ 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) bezwzględnego zachowania poufności wszelkich
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszego porozumienia dotyczącego
Gminy Wieliczka oraz osób określonych § 1 ust. 1,
w szczególności poprzez zakaz zbierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w
szczególności udostępniania ich osobom trzecim,
informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności,
b) zapewnienia, że jego pracownicy oraz pracownicy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
którzy wykonują przedmiot porozumienia przestrzegać będą tych samych reguł poufności. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie
powyższego zobowiązania, za działania lub zaniechania pracowników odpowiada jak za własne,
c) podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i osób
określonych § 1 ust. 1, o ile w trakcie wykonywania
porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich
informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
§ 7.
1. Zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia.
§ 8. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Zleceniobiorca, jeden egzemplarz otrzymuje
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniodawca.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Wieliczka
Urszula Rusecka

Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz

Dziennik Urzędowy
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POROZUMIENIE NR W/V/69/SO/3/2011
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW-URZĘDU MIASTA KRAKOWA
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Wiśniowa z Gminą Miejską Kraków
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych
do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
zawarte w dniu 13 kwietnia 2011r., pomiędzy:
Gminą Wiśniowa z siedzibą 32-412 Wiśniowa 441 reprezentowaną przez Wiesława Stalmacha – Wójta Gminy
Wiśniowa zwaną dalej „Zleceniodawcą ”
a
Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa,
z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4,
reprezentowaną przez: Elżbietę Lęcznarowicz – Zastępcę
Prezydenta Miasta Krakowa, działającą na podstawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 219/2011
z dnia 18 marca 2011r. zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami) - Uchwały Nr VIII/66/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji
zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1
oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” i nadania statutu jednostce.
§ 1.
1. Strony niniejszego Porozumienia deklarują wolę
współdziałania w zakresie realizacji zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miejską Kraków, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (zwanego dalej MCPU) działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w odniesieniu do osób
doprowadzonych z terenu Gminy Wiśniowa poprzez świadczenie usług, o których mowa w ust. 2
i udziela dotacji na jego wykonanie.
2. Zakres świadczonych usług w stosunku do osób,
o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.),
doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji
i Straży Gminnej z terenu Gminy Wiśniowa w celu
wytrzeźwienia oraz wykonania czynności wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania,
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20,
poz. 192, z późn. zm.), obejmuje w szczególności:
- przeprowadzanie badań lekarskich wraz z wydaniem opinii o stanie zdrowia osób doprowadzonych i zwalnianych z MCPU,
- przeprowadzanie badań zawartości alkoholu
w organizmie wraz z wydrukiem wyniku badania atestowanymi urządzeniami, służącymi do

pomiaru zawartości alkoholu w organizmie
u osób doprowadzonych do MCPU, przebywających do wytrzeźwienia oraz przed zwolnieniem z MCPU, lub orzekaniu o stopniu nietrzeźwości na podstawie występujących symptomów upojenia alkoholowego przed przyjęciem i zwolnieniem z MCPU,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu, odmowie przyjęcia oraz o zwolnieniu z MCPU,
- sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- informowaniu o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowaniu do podjęcia leczenia
odwykowego osób uzależnionych,
- współpracy z właściwymi gminnymi komisjami
rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność
ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
3. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
zobowiązane jest do przekazywania kwartalnie
w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po
zakończeniu kwartału do Urzędu Gminy w Wiśniowej
informacji określającej ilość osób doprowadzonych
i zatrzymanych do wytrzeźwienia w tym kwartale
w ramach realizacji niniejszego porozumienia, a do
wiadomości do Biura Budżetu UMK.
4. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe z terenu Miasta Krakowa.
§ 2.
1. Opłata za pobyt osoby przyjętej do MCPU w Krakowie
na dzień zawarcia Porozumienia wynosi 250,00 zł
brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa.
2. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 1.500,- złotych brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
3. Środki finansowe przekazane zostaną w dwóch transzach na konto Zleceniobiorcy: Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Budżetu Miasta w Banku Polska
Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków Nr 81 1240 4722
1111 0000 4858 5617.
4. Wysokość transz i terminy ich przekazania ustala się
następująco:
a) I transza w wysokości 750,- złotych brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) - w terminie
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do 14 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia,
b) II transza w wysokości 750,- złotych brutto
(słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) –
w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.
5. Kwoty wskazane w ust. 4 przekazywane będą przez
Urząd Miasta Krakowa na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków
Nr 26 1240 6292 1111 0010 3696 9222 w terminie
14 dni od ich otrzymania.
§ 3.
1. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do dnia
31 grudnia 2011 r.
2. Zleceniobiorca poprzez Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy pisemnego rozliczenia
realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie należy przedstawić Zleceniodawcy do dnia 15 stycznia 2012 r.
3. Niewykorzystaną część środków finansowych Miejskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie niezwłocznie przekaże na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Krakowa, a Zleceniobiorca zwróci na rachunek
Zleceniodawcy w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
§ 4.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
2. Zleceniodawca po zakończeniu realizacji zadania może dokonać kontroli wykonania zadania i wydatkowania środków finansowych. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez osoby upoważnione przez
Zleceniodawcę.
3. W przypadku stwierdzenia, że środki finansowe zostały wykorzystane w całości lub części na cele inne,
niż określono niniejszym Porozumieniem, podlegają one w tej części lub w całości zwrotowi.
§ 5.
1. Nie wywiązanie się przez Zleceniodawcę z warunków
określonych niniejszym porozumieniem będzie
skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych
z terenu Gminy Wiśniowa do Miejskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
2. W przypadku, gdy przekazana przez Zleceniodawcę
kwota na korzystanie z usług, o których mowa w § 1
Porozumienia, zostanie wyczerpana w trakcie trwania roku kalendarzowego, a Gmina Wiśniowa nie
zwiększy środków, Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zaprzestanie wykonywania
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usługi – po pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy.
§ 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszego porozumienia dotyczącego
Gminy Wiśniowa oraz osób określonych § 1 ust. 1,
w szczególności poprzez zakaz zbierania, kopiowania
oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności,
b) zapewnienia, że jego pracownicy oraz pracownicy
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którzy wykonują przedmiot porozumienia
przestrzegać będą tych samych reguł poufności.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie powyższego zobowiązania, za działania lub zaniechania pracowników odpowiada jak
za własne,
c) podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i osób
określonych § 1 ust. 1, o ile w trakcie wykonywania
porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich
informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
§ 7.
1. Zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia.
§ 8. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Zleceniobiorca, jeden egzemplarz otrzymuje
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniodawca.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt
Gminy Wiśniowa
Wiesław Stalmach

Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz
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POROZUMIENIE NR W/V/72/SO/6/2011
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW-URZĘDU MIASTA KRAKOWA
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Wolbrom z Gminą Miejską Kraków
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych
do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
zawarte w dniu 13 kwietnia 2011r., pomiędzy:
Gminą Wolbrom z siedzibą w Wolbromiu, ul. Krakowska 1,
32-340 Wolbrom reprezentowaną przez Jana Łaksę – Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom zwaną dalej „Zleceniodawcą ”
a
Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa,
z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4,
reprezentowaną przez: Elżbietę Lęcznarowicz – Zastępcę
Prezydenta Miasta Krakowa, działającą na podstawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 219/2011
z dnia 18 marca 2011r. zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami) - Uchwały Nr VIII/66/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji
zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1
oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” i nadania statutu jednostce.
§ 1.
1. Strony niniejszego Porozumienia deklarują wolę
współdziałania w zakresie realizacji zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miejską Kraków, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (zwanego dalej MCPU) działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w odniesieniu do osób
doprowadzonych z terenu Gminy Wolbrom poprzez świadczenie usług, o których mowa w ust. 2
i udziela dotacji na jego wykonanie.
2. Zakres świadczonych usług w stosunku do osób,
o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.),
doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji
i Straży Gminnej z terenu Gminy Wolbrom w celu
wytrzeźwienia oraz wykonania czynności wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania,
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20,
poz. 192, z późn. zm.), obejmuje w szczególności:
- przeprowadzanie badań lekarskich wraz z wydaniem opinii o stanie zdrowia osób doprowadzonych i zwalnianych z MCPU,
- przeprowadzanie badań zawartości alkoholu
w organizmie wraz z wydrukiem wyniku bada-

nia atestowanymi urządzeniami, służącymi do
pomiaru zawartości alkoholu w organizmie
u osób doprowadzonych do MCPU, przebywających do wytrzeźwienia oraz przed zwolnieniem z MCPU, lub orzekaniu o stopniu nietrzeźwości na podstawie występujących symptomów upojenia alkoholowego przed przyjęciem i zwolnieniem z MCPU,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu, odmowie przyjęcia oraz o zwolnieniu z MCPU,
- sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- informowaniu o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowaniu do podjęcia leczenia
odwykowego osób uzależnionych,
- współpracy z właściwymi gminnymi komisjami
rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność
ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
3. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
zobowiązane jest do przekazywania kwartalnie
w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po
zakończeniu kwartału do Urzędu Miasta i Gminy
w Wolbromiu informacji określającej ilość osób doprowadzonych i zatrzymanych do wytrzeźwienia
w tym kwartale w ramach realizacji niniejszego porozumienia, a do wiadomości do Biura Budżetu UMK.
4. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe z terenu Miasta Krakowa.
§ 2.
1. Opłata za pobyt osoby przyjętej do MCPU w Krakowie
na dzień zawarcia Porozumienia wynosi 250,00 zł
brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa.
2. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 3.000,- złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
3. Środki finansowe przekazane zostaną w dwóch transzach na konto Zleceniobiorcy: Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Budżetu Miasta w Banku Polska
Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków Nr 81 1240 4722
1111 0000 4858 5617.
4. Wysokość transz i terminy ich przekazania ustala się
następująco:
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a) I transza w wysokości 1.500,- złotych brutto
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) – w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszego
Porozumienia,
b) II transza w wysokości 1.500,- złotych brutto
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) –
w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.
5. Kwoty wskazane w ust. 4 przekazywane będą przez
Urząd Miasta Krakowa na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków
Nr 26 1240 6292 1111 0010 3696 9222 w terminie
14 dni od ich otrzymania.
§ 3.
1. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do dnia
31 grudnia 2011 r.
2. Zleceniobiorca poprzez Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy pisemnego rozliczenia
realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie należy przedstawić Zleceniodawcy do dnia 15 stycznia 2012 r.
3. Niewykorzystaną część środków finansowych Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
niezwłocznie przekaże na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa, a Zleceniobiorca zwróci na rachunek Zleceniodawcy w terminie do dnia 31
stycznia 2012 r.
§ 4.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
2. Zleceniodawca po zakończeniu realizacji zadania może dokonać kontroli wykonania zadania i wydatkowania środków finansowych. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez osoby upoważnione przez
Zleceniodawcę.
3. W przypadku stwierdzenia, że środki finansowe zostały wykorzystane w całości lub części na cele inne,
niż określono niniejszym Porozumieniem, podlegają one w tej części lub w całości zwrotowi.
§ 5.
1. Nie wywiązanie się przez Zleceniodawcę z warunków
określonych niniejszym porozumieniem będzie
skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych
z terenu Gminy Wolbrom do Miejskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
2. W przypadku, gdy przekazana przez Zleceniodawcę
kwota na korzystanie z usług, o których mowa w § 1
Porozumienia, zostanie wyczerpana w trakcie trwania roku kalendarzowego, a Gmina Wolbrom nie
zwiększy środków, Miejskie Centrum Profilaktyki
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Uzależnień w Krakowie zaprzestanie wykonywania
usługi – po pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy.
§ 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszego porozumienia dotyczącego
Gminy Wolbrom oraz osób określonych § 1 ust. 1,
w szczególności poprzez zakaz zbierania, kopiowania
oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności,
b) zapewnienia, że jego pracownicy oraz pracownicy
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którzy wykonują przedmiot porozumienia
przestrzegać będą tych samych reguł poufności.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie powyższego zobowiązania, za działania lub zaniechania pracowników odpowiada jak
za własne,
c) podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i osób
określonych § 1 ust. 1, o ile w trakcie wykonywania
porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich
informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
§ 7. Brak treści
1. Zmiany treści Porozumienia wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego
Porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia.
§ 8. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Zleceniobiorca, jeden egzemplarz otrzymuje
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniodawca.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Burmistrz
Miasta i Gminy Wolbrom
Jan Łaksa

Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz
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POROZUMIENIE NR W/V/73/SO/7/2011
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW-URZĘDU MIASTA KRAKOWA
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Zielonki z Gminą Miejską Kraków
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych
do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
zawarte w dniu 13 kwietnia 2011r., pomiędzy:
Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie
Przedmieście 116, 32-087 Zielonki reprezentowaną przez
Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną dalej
„Zleceniodawcą ”
a
Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa,
z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4,
reprezentowaną przez: Elżbietę Lęcznarowicz – Zastępcę
Prezydenta Miasta Krakowa, działającą na podstawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 219/2011
z dnia 18 marca 2011r. zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami) - Uchwały Nr VIII/66/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji
zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1
oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
„Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” i nadania statutu jednostce.
§ 1.
1. Strony niniejszego Porozumienia deklarują wolę
współdziałania w zakresie realizacji zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miejską Kraków, za pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (zwanego dalej MCPU) działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w odniesieniu do osób
doprowadzonych z terenu Gminy Zielonki poprzez
świadczenie usług, o których mowa w ust. 2
i udziela dotacji na jego wykonanie.
2. Zakres świadczonych usług w stosunku do osób,
o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.),
doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji
i Straży Gminnej z terenu Gminy Zielonki w celu
wytrzeźwienia oraz wykonania czynności wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania,
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek
utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20, poz.
192, z późn. zm.), obejmuje w szczególności:
- przeprowadzanie badań lekarskich wraz z wydaniem opinii o stanie zdrowia osób doprowadzonych i zwalnianych z MCPU,
- przeprowadzanie badań zawartości alkoholu
w organizmie wraz z wydrukiem wyniku badania

atestowanymi urządzeniami, służącymi do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie u osób
doprowadzonych do MCPU, przebywających do
wytrzeźwienia oraz przed zwolnieniem z MCPU,
lub orzekaniu o stopniu nietrzeźwości na podstawie występujących symptomów upojenia alkoholowego przed przyjęciem i zwolnieniem
z MCPU,
- podejmowanie decyzji o przyjęciu, odmowie przyjęcia oraz o zwolnieniu z MCPU,
- sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
- udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- informowaniu o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowaniu do podjęcia leczenia
odwykowego osób uzależnionych,
- współpracy z właściwymi gminnymi komisjami
rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność
ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
3. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
zobowiązane jest do przekazywania kwartalnie
w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po
zakończeniu kwartału do Urzędu Gminy w Zielonkach
informacji określającej ilość osób doprowadzonych
i zatrzymanych do wytrzeźwienia w tym kwartale
w ramach realizacji niniejszego porozumienia, a do
wiadomości do Biura Budżetu UMK.
4. W przypadku dużej ilości osób dowożonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby nietrzeźwe z terenu Miasta Krakowa.
§ 2.
1. Opłata za pobyt osoby przyjętej do MCPU w Krakowie
na dzień zawarcia Porozumienia wynosi 250,00 zł
brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa.
2. Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 10.000,- złotych
brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
3. Środki finansowe przekazane zostaną w dwóch transzach na konto Zleceniobiorcy: Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Budżetu Miasta w Banku Polska
Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków Nr 81 1240 4722
1111 0000 4858 5617.
4. Wysokość transz i terminy ich przekazania ustala się
następująco:
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a) I transza w wysokości 5.000,- złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) - w terminie do 14 dni od
dnia zawarcia niniejszego Porozumienia,
b) II transza w wysokości 5.000,- złotych brutto
(słownie: pięć tysięcy złotych) – w terminie do
dnia 30 czerwca 2011 r.
5. Kwoty wskazane w ust. 4 przekazywane będą przez
Urząd Miasta Krakowa na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Kraków
Nr 26 1240 6292 1111 0010 3696 9222 w terminie
14 dni od ich otrzymania.
§ 3.
1. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do dnia
31 grudnia 2011 r.
2. Zleceniobiorca poprzez Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy pisemnego rozliczenia
realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie należy przedstawić Zleceniodawcy do dnia 15 stycznia 2012 r.
3. Niewykorzystaną część środków finansowych Miejskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie niezwłocznie przekaże na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Krakowa, a Zleceniobiorca zwróci na rachunek Zleceniodawcy w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.
§ 4.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym
i finansowym.
2. Zleceniodawca po zakończeniu realizacji zadania może dokonać kontroli wykonania zadania i wydatkowania środków finansowych. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez osoby upoważnione przez
Zleceniodawcę.
3. W przypadku stwierdzenia, że środki finansowe zostały wykorzystane w całości lub części na cele inne,
niż określono niniejszym Porozumieniem, podlegają one w tej części lub w całości zwrotowi.
§ 5.
1. Nie wywiązanie się przez Zleceniodawcę z warunków
określonych niniejszym porozumieniem będzie
skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych
z terenu Gminy Zielonki do Miejskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
2. W przypadku, gdy przekazana przez Zleceniodawcę
kwota na korzystanie z usług, o których mowa
w § 1 Porozumienia, zostanie wyczerpana w trakcie
trwania roku kalendarzowego, a Gmina Zielonki nie
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zwiększy środków, Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Krakowie zaprzestanie wykonywania
usługi – po pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy.
§ 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszego porozumienia dotyczącego
Gminy Zielonki oraz osób określonych § 1 ust. 1,
w szczególności poprzez zakaz zbierania, kopiowania
oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności,
b) zapewnienia, że jego pracownicy oraz pracownicy
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którzy wykonują przedmiot porozumienia
przestrzegać będą tych samych reguł poufności.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie powyższego zobowiązania, za działania lub zaniechania pracowników odpowiada jak
za własne,
c) podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i osób
określonych § 1 ust. 1, o ile w trakcie wykonywania
porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich
informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
§ 7.
1. Zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia.
§ 8. Porozumienie może być rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Zleceniobiorca, jeden egzemplarz otrzymuje
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniodawca.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójta
Gminy Zielonki
Bogusław Król

Zastępca Prezydenta
Miasta Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
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