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Poz. 4075
POROZUMIENIE∗ Nr OSO.I.1610-2.21.2012

pomiędzy: 1) Gminą Gdów reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Wojasa - Wójta Gminy Gdów,
a
2) Gminą Łapanów reprezentowaną przez Pana Jana Kuliga - Wójta Gminy Łapanów
zawarte w dniu 9 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów
zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238,
poz. 1586) oraz uchwały Rady Gminy Gdów Nr IX/51/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zwieranie porozumień z innymi gminami dotyczących świadczeń na rzecz mieszkańców tych gmin
udzielanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach prowadzony przez Gminę Gdów - strony
zawierają porozumienie o następującej treści:
§ 1. W porozumieniu Nr OSO.I. 1610.2.24.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Gminie Gdów przez
Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 470) § 4
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 3. Kwota środków na wydatki płatna jest przez Gminę Łapanów jeden raz w roku na podstawie
dokumentu księgowego wystawionego przez Urząd Gminy Gdów do dnia 30 czerwca danego roku,
z terminem płatności 14 dni od daty jego otrzymania..”.
§ 2. Porozumienie sporządzone zostało w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa dla każdej ze
stron oraz dwa dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Wniosek do Wojewody Małopolskiego o publikację niniejszego Porozumienia zgłasza Gmina Gdów.
Wójt Gminy Łapanów
Jan Kulig

∗

Wójt Gminy Gdów
Zbigniew Wojas

Ostatni wymagany bezpieczny podpis elektroniczny złożony pod wersją elektroniczną niniejszego porozumienia,
stanowiącą w myśl przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wyłączną
podstawę jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, złożony został w dniu 26 lipca 2012 r., natomiast
porozumienie zostało zawarte w dniu 9 lipca 2012 r., kiedy złożony został ostatni wymagany podpis pod wersją papierową
porozumienia, równorzędny co do skutków prawnych z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

