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UMOWA NR WZ.031.5.2015
z dnia 11 stycznia 2016 roku
zawarta pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna reprezentowaną przez: Zastępcę Prezydenta Miasta
Jaworzna - Monikę Bryl, a Gminą Chrzanów reprezentowaną przez: Sekretarza Gminy z upoważnienia
Burmistrza Miasta Chrzanowa (Zarządzenie Nr 770/2015 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia
14.12.2015 r.) - Joannę Czarnotę.
Gmina Chrzanów udziela ze swojego budżetu Gminie Miasta Jaworzna pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w wysokości 105 000 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem
na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu
Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie przy ul. Olszewskiego 28 zwanego dalej Ośrodkiem.
Prezydent Miasta Jaworzna - działając na podstawie uchwały Nr XLII/746/2001 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie współdziałania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia
od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie z innymi gminami w zakresie statutowej
działalności oraz partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka oraz Burmistrz Miasta Chrzanowa działający na postawie uchwały Nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
o pomocy finansowej dla Gminy Jaworzno, postanawiają co następuje:
§ 1. Za udzieloną pomoc Gmina Miasta Jaworzna zobowiązuje się do całodobowego udzielania schronienia
osobom w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Chrzanów, które zakłócają porządek publiczny, znajdują się
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.
§ 2. Ustala się wielkość udziału Gminy Chrzanów w dofinansowaniu kosztów utrzymania Ośrodka na
kwotę 105 000 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100). W/w dofinansowanie ma charakter stały i nie
będzie ulegać zmianie w danym roku budżetowym bez względu na ilość osób objętych świadczeniami ze
strony Ośrodka.
§ 3. 1. Gmina Chrzanów zobowiązuje się do przekazywania dotacji w wysokości 26 250 zł (słownie:
dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) kwartalnie do 20-go dnia miesiąca,
następującego po kwartale, którego dotyczy opłata. Środki będą przekazywane na rachunek bankowy Gminy
Miasta Jaworzna: 44 1030 1159 0000 0000 9200 0001.
2. Dotacja za IV kwartał zostanie przekazana do dnia 20 grudnia 2016 r.
§ 4. Od kwot dotacji niewpłaconych w w/w terminie, Gmina Miasta Jaworzna ma prawo naliczyć odsetki
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu
płatności.
§ 5. W budżecie Gminy Chrzanów środki finansowe na wypłatę dotacji zabezpieczono w dz. 851, rozdz.
85158, § 2710.
§ 6. 1. Ośrodek będzie przedkładał kwartalnie sprawozdania w zakresie ilości przyjętych z Gminy
Chrzanów pacjentów do placówki.
2. Sprawozdania będą przysyłane do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy
sprawozdanie.
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§ 7. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony i będzie zawarta na okres od
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 8. Dopuszcza się możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy przez jedną ze stron z zachowaniem
terminu jednego miesiąca. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy dotacja zostanie udzielona
proporcjonalnie do okresu jej obowiązywania.
§ 9. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastostowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11. 1. Umowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Publikacji umowy w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dokona Gmina Miasta Jaworzna.
3. Publikacji umowy w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dokona Gmina Chrzanów.

Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna
Monika Bryl

z up. Burmistrza Miasta Chrzanowa
Sekretarz Gminy
Joanna Czarnota

