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ANEKS NR 1
z dnia 30 listopada 2018 roku

do POROZUMIENIA NR 2/2016
w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Gorlice
w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla
mieszkańców Gminy Gorlice oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
zawarty pomiędzy:
Gminą Gorlice z siedzibą: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2 reprezentowaną przez Pana Jana
Przybylskiego – Wójta Gminy Gorlice
a Gminą Biecz z siedzibą: 38-340 Biecz, ul. Rynek 1 reprezentowaną przez Pana Mirosława
Wędrychowicza – Burmistrza Biecza
Na podstawie § 9 Porozumienia Strony wyrażają zgodę na zawarcie następujących zmian:
§ 1. 1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„ Gmina Gorlice może ponosić częściowe koszty za świadczenie usług na rzecz osób
kierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z Filią w Gorlicach,
związane z dowozem uczestników z terenu Gminy Gorlice.”;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Gmina Gorlice zobowiązuje się do partycypacji w wydatkach bieżących ponoszonych ze środków
własnych Gminy Biecz, z tytułu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu
z Filią w Gorlicach związanych z dowozem uczestników z Gminy Gorlice, jeśli dysponuje wolnym
miejscem w samochodzie w wysokości wynikającej z comiesięcznej kalkulacji kosztów, zależnych od
ilości przejechanych kilometrów i przewożonych uczestników.
2. Kwota środków na wydatki płatna będzie przez Gminę Gorlice jeden raz w miesiącu na podstawie
dokumentu księgowego wystawionego przez Gminę Biecz do dnia 10 każdego kolejnego miesiąca,
z terminem płatności 14 dni od daty jego otrzymania.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Wójt Gminy Gorlice
Jan Przybylski

Burmistrz Biecza
Mirosław Wędrychowicz

