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Rady Miejskiej Brzegu Nr XLVI/442/09 z dnia 1 czerwca 2009 r.
w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę
Miasto Brzeg zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
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Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim Nr XXXI/246/2009 z dnia 24
czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2007 Rady
Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład tego zasobu
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Rady Gminy Murów Nr XXIII/165/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów
z dnia 13 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż
trzy lata oraz określenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości

3881

Rady Gminy Reńska Wieś Nr XXXII/189/09 z dnia 25 czerwca
2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Reńskiej Wsi
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Rady Gminy Reńska Wieś Nr XXXII/190/09 z dnia 25 czerwca
2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
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Nr 1 z dnia 8 czerwca 2009 r. do porozumienia Nr 5/2009
w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O
Sieroniowice – Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska”
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I N F O R M A C J A
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Starosty Oleskiego Nr Or.0715-16/09 z dnia 6 lipca 2009 r.
w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej
160804_4 - Praszka Miasto
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Nr 12/2009 zawarte dniu 4 czerwca 2009 r. pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Brzeskim w sprawie zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
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Nr 13/2009 zawarte w dniu 14 maja 2009 r. pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Strzeleckim w sprawie realizacji
zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych

3889

Nr 16/2009 zawarte w dniu 26 maja 2009 r. pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskiego
w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

3892

Nr 17/2009 zawarte w dniu 1 czerwca 2009 r. pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Prudnickim w sprawie realizacji
zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
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Nr 18/2009 zawarte w dniu 16 czerwca 2009 r. pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Namysłowskim w sprawie realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
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Nr 19/2009 zawarte w dniu 18 czerwca 2009 r. pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Oleskim w sprawie realizacji
zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
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Nr 20/2009 zawarte w dniu 3 czerwca 2009 r. pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Kluczborskim w sprawie realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
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Nr 21/2009 zawarte w dniu 10 czerwca 2009 r. pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Krapkowickim w sprawie realizacji zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
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zawarte w dniu 22 czerwca 2009 r. pomiędzy Gminą Chrząstowice a Powiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi
powiatowej Nr 1751 Chrząstowice - Walidrogi odc. ulica Dworcowa w Chrząstowicach”
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zawarte w dniu 1 lipca 2009 r. pomiędzy Gminą Popielów
a Powiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1147 O Śmiechowice - Karłowice w Karłowicach
- ul. Kolejowa”
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UCHWAŁA NR XLVI/442/09
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 1 czerwca 2009 r.
w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Miasto Brzeg zawodnikom osiągającym
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.:
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,

poz.
poz.
poz.
poz.
poz.
poz.

1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,
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poz. 420) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18
stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (j.t. Dz. U.
z 2007 r. Nr 226, poz. 1675; zm.: z 2007 r.
Nr 171, poz. 1208; z 2008 r. Nr 195, poz. 1200
oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz.
1298; zm.: z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136,
poz. 970; z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz.
1208), Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:
§ 1. Na zasadach określonych niniejszą uchwałą mogą być przyznawane stypendia zawodnikom
osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
finansowane ze środków budżetu Gminy Miasta
Brzegu.
§ 2.1. Stypendia sportowe mogą być przyznawane zawodnikom, w tym zawodnikom niepełnosprawnym, którzy spełniają jednocześnie następujące kryteria:
1) posiadają kartę zgłoszenia, licencję zawodnika bądź inny dokument uprawniający do udziału
w zawodach;
2) godnie reprezentowali Gminę Miasto Brzeg
na arenie międzynarodowej lub krajowej;
3) w roku, w którym złożono wniosek ukończyli
18 lat a nie ukończyli 25 roku życia;
4) uprawiają dyscypliny sportu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin
i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie
związki sportowe, oraz szczegółowych warunków
i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich
związków sportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz.
67, z późn. zm.);
5) osiągają wysokie wyniki sportowe.
2. Przez osiąganie wysokich wyników sportowych rozumie się spełnienie w roku poprzedzającym przyznanie stypendium jednego z wymienionych poniżej warunków:
1) członkostwo w kadrze narodowej;
2) zdobycie I, II lub III miejsca w następujących
imprezach sportowych:
a) Mistrzostwach Polski, organizowanych przez
właściwe dla danej dyscypliny Związki Sportowe,
b) Mistrzostwach Europy;
3) uczestnictwo w następujących imprezach
sportowych:
a) Mistrzostwach Świata,
b) Uniwersjadzie,
c) Igrzyskach Olimpijskich.
3. Przez imprezy sportowe, o których mowa
w ust. 2, rozumie się także imprezy sportowe organizowane dla osób niepełnosprawnych.
§ 3.1. Stypendium sportowe przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Miasta.

Poz. 920

2. Wnioski o przyznanie stypendium składane
są przez kluby sportowe lub związki sportowe,
w których zawodnicy są zrzeszeni.
3. Wzór wniosku określi Burmistrz Miasta Brzegu w drodze zarządzenia.
4. Wnioski o przyznanie stypendium składane
są w Urzędzie Miasta w Brzegu w terminie do 31
października danego roku kalendarzowego na rok
następny.
§ 4.1. Ustala się następującą wysokość miesięcznego stypendium brutto dla jednego zawodnika:
1) za osiągnięcie wyników sportowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a
– 300 złotych;
2) za osiągnięcie wyników sportowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz pkt 3
– 500 złotych.
2. Stypendium przyznaje się za osiągnięcie sportowe, które jest najwyżej oceniane. Wysokości stypendium za osiągnięcia sportowe nie sumuje się.
§ 5.1. Stypendium sportowe przyznawane jest
na okres do 12 miesięcy w ciągu roku budżetowego.
2. Stypendium wypłacane jest do 10 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miasta lub na konto
zawodnika lub jego opiekuna prawnego.
3. Szczegółowe zasady wypłacania stypendium
reguluje umowa zawarta z zawodnikiem, któremu
przyznano stypendium.
§ 6. Łączna kwota przyznanych stypendiów
w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć
planowanych kwot przewidzianych na ten cel
w budżecie Miasta.
§ 7.1. Wstrzymanie stypendium może nastąpić
z urzędu lub na wniosek podmiotów uprawnionych
do zgłoszenia wniosku o przyznanie stypendium,
w przypadku gdy zawodnik:
1) zaniedbuje realizację programu szkoleniowego;
2) został zawieszony w prawach zawodnika
zgodnie przepisami i regulaminami sportowymi;
3) czasowo utracił zdolność do uprawiania
sportu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, co
stwierdzone zostanie orzeczeniem wydanym przez
właściwego lekarza.
2. Wypłatę stypendium wznawia się, bez wyrównania za okres wstrzymania stypendium, w przypadku ustania przyczyn będących podstawą wstrzymania stypendium.
3. Wypłata stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym ustały przyczyny wstrzymania stypendium.
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§ 8.1. Cofnięcie lub pozbawienie stypendium
może nastąpić z urzędu lub na wniosek podmiotów uprawnionych do zgłoszenia wniosku o przyznanie stypendium, w przypadku gdy upłynęły
ponad 3 miesiące od daty wstrzymania stypendium lub gdy zawodnik:
1) odmówił udziału w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich;
2) przestał być zawodnikiem zrzeszonym w klubie
lub związku sportowym;
3) podpisał kontrakt zawodniczy lub zawodowy
z klubem lub związkiem sportowym, gwarantujący
stałe wynagrodzenie;
4) utracił na stałe zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia właściwego lekarza;
5) została nałożona na niego kara dyscyplinarna,
przewidziana w statucie klubu lub związku sportowego;
6) został zdyskwalifikowany dożywotnio lub czasowo;
7) zrezygnował z uprawiania sportu.
2. Cofnięcie lub pozbawienie stypendium może
nastąpić z urzędu lub na wniosek podmiotów,
o których mowa w ust. 1 także w przypadku
stwierdzenia, że przyznano zawodnikowi stypendium na podstawie nieprawdziwych danych.
W takim przypadku stypendium podlega zwrotowi.

Poz. 920-921

§ 10. Do stypendiów przyznanych i wypłacanych na podstawie uchwały Nr XLIX/394/06 Rady
Miejskiej w Brzegu z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów
sportowych dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zmienionej uchwałą
Nr XXXI/259/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia
23 czerwca 2008 r. w sprawie zamiany uchwały
Rady Miejskiej w Brzegu Nr XLIX/394/06 Rady
Miejskiej w Brzegu z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów
sportowych dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XLIX/394/06 Rady
Miejskiej w Brzegu z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów
sportowych dla zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 9. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego, na podstawie niniejszej uchwały na 2009 r.
należy składać w terminie do 14 dni od dnia jej
wejścia w życie. Stypendia sportowe na 2009 r.
są przyznawane na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyznano stypendium do końca roku budżetowego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski
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921
921
UCHWAŁA NR XXXI/246/2009
RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu
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; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,

poz. 128, Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2005 r. Nr 31 poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz.
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602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249,
poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, oraz
Nr 173, poz. 1218), Rada Miejska w Gorzowie
Śląskim uchwala, co następuje:

Załącznik
do uchwały Nr XXXI/246/2009
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 24 czerwca 2009 r.

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr VI/44/
2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia
2 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład tego zasobu, tabela nr 6 pod nazwą „Prognoza sprzedaży lokali mieszkaniowych w najbliższych latach”, otrzymuje nowe brzmienie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.

Prognoza sprzedaży lokali mieszkaniowych w najbliższych latach
Tabela nr 6
Lata
2007
2008

§ 2. Pozostałe postanowienia załącznika nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
Nr VI/44/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu, pozostają bez zmian.

2009

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/230/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja
2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2007
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
tego zasobu.

2010

2011

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

Adres
Gorzów ul. Chopina 4
Gorzów ul. Chopina 4
Gorzów ul. Mickiewicza 2
Gorzów ul. Jaronia 36
Krzyżanowice 16
Gorzów ul. Chopina 2
Gorzów ul. Chopina 4
Jastrzygowice 23
Zdziechowice 23
Gorzów ul. Kościelna 7
Gorzów ul. Chopina 2
Gorzów ul. Chopina 4
Skrońsko 26
Gorzów ul. Oleska 53
Gorzów ul. Morcinka 3
Gorzów ul. Morcinka 3a
Gorzów ul. Moniuszki 2
Gorzów ul. Chopina 2
Gorzów ul. Chopina 4
Gorzów ul. Byczyńska 12
Pawłowice 54
Pawłowice 72

Liczba lokali
1
2
1
2
1
2
2
1
1
4
2
2
6
1
1
4
4
2
1
5
5
4

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Roman Neugebauer
921

922
922
UCHWAŁA NR XXIII/165/09
RADY GMINY MURÓW
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 r.
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych
oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia bonifikaty
przy sprzedaży nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.

1806;
1568;
1203;
1457;
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z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223 r. poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1
pkt 7 i 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1459; z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104,
poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r.
Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r.
Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340), Rada
Gminy Murów uchwala, co następuje:

użyczania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
oraz określenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 dodaje się lit. e, w brzmieniu:
,,e) prowadzenie gospodarki leśnej";
2) w § 3 ust. 2 dodaje się lit. c, w brzmieniu:
,,c) korzystania z usług komunikacji samochodowej".

§ 1. W uchwale Nr VIII/41/2007 Rady Gminy
Murów z dnia 13 września 2007 r. w sprawie
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania,
922

Przewodniczący Rady
Józef Sowada

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Murów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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UCHWAŁA NR XXXII/189/09
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Reńskiej Wsi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420), Rada Gminy Reńska Wieś
uchwala, co następuje:

§ 1.1. Nadaje się ulicy stanowiącej nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka
nr 702 i 682/3 we wsi Reńska Wieś nazwę, ulica
Tęczowa.
2. Ulicę oznaczono na załączniku graficznym
kolorem czerwonym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Reńska Wieś.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy Reńska Wieś
Krystian Flegel
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UCHWAŁA NR XXXII/190/09
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420), Rada Gminy Reńska Wieś
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się części ulicy stanowiącej nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako
działki nr 138/2, 143/2, 144/5, część 147/42 we
wsi Większyce nazwę, ulica Chabrowa.
Ulicę oznaczono na załączniku graficznym kolorem czerwonym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Reńska Wieś.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy Reńska Wieś
Krystian Flegel
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ANEKS NR 1
z dnia 8 czerwca 2009 r.
do porozumienia Nr 5/2009 w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego
pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd
w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska” z dnia 23 marca 2009 r.

zawartego pomiędzy:
Gminą Ujazd reprezentowaną przez:
Tadeusza Kaucha – Burmistrza Ujazdu,
zwaną dalej Gminą
a
Powiatem Strzeleckim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Strzeleckiego, w imieniu którego
działają:
1. Józef Swaczyna – Starosta Powiatu Strzeleckiego,
2. Waldemar Gaida – Wicestarosta Powiatu
Strzeleckiego
zwanym dalej Powiatem
W porozumieniu powołanym na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

2. Kwota określona w ust. 1 zostanie wykorzystana w wysokości:
1) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska – etap II – 134.397,00 zł;
2) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska – etap III – 90.603,00 zł.
§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają
zmianie.
§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla
każdej ze stron.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
§ 1.1. Gmina przekazuje środki finansowe tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania
opisanego w § 1 porozumienia w wysokości
225.000,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) - jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie
realizacji zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia zgodnie z art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
926

Gmina Ujazd:

Powiat Strzelecki:

Burmistrz
Tadeusz Kauch

Starosta
Józef Swaczyna
Wicestarosta
Waldemar Gaida
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INFORMACJA NR OR.0715-16/09
STAROSTY OLESKIEGO
z dnia 6 lipca 2009 r.
w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
dla jednostki ewidencyjnej 160804_4 - Praszka Miasto

Starosta Oleski działając na podstawie art. 24a
ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 r. Nr 240, poz.
2027 z późn. zm.), ogłasza że z dniem 4 lipca 2009 r.

projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej
160804_4 Praszka Miasto stał się operatem ewiden-
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cji gruntów i budynków tej jednostki ewidencyjnej.
Zgodnie z art. 24a ust. 9 wyżej cytowanej ustawy
każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione
w operacie opisowo - kartograficznym może w ter-
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minie 30 dni od dnia ogłoszenia zgłaszać do Starosty
Oleskiego zarzuty do tych danych.
Starosta Oleski
Jan Kus
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POROZUMIENIE NR 12/2009
zawarte w dniu 4 czerwca 2009 r. w Opolu

pomiędzy Województwem Opolskim zwanym
dalej Zleceniodawcą - adres siedziby i korespondencyjny ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP
754-25-49-660 - reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Opolskiego w imieniu, którego działa na postawie uchwały Nr 2322/2008 Zarządu
Województwa Opolskiego z dnia 10 września
2008 r. w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli w imieniu województwa opolskiego:
Teresa Karol – Wicemarszałek Województwa
Opolskiego
a Powiatem Brzeskim, zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
w imieniu, którego działają:
1. Maciej Stefański – Starosta Brzeski
2. Ryszard Jończyk – Wicestarosta Brzeski
Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) zawiera się niniejsze
porozumienie.
§ 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację następujących zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1. Opracowanie
informatora
powiatowego
„Szukaj Pomocy” oraz zorganizowanie konferencji
powiatowej w zakresie tworzenia systemu informacji o pomaganiu, kwota dotacji 7.900 zł (siedem tysięcy dziewięćset zł)
2. Szkolenie dla pracowników ochrony zdrowia
i oświaty powiatu brzeskiego w zakresie diagnozowania i terapii dzieci z zespołem FAS/FAE, kwota dotacji 5.600 zł (pięć tysięcy sześćset zł).
§ 2.1. Podmiotem realizującym zadania wskazane w § 1 po stronie Zleceniobiorcy będzie Starostwo Powiatowe w Brzegu.
2. Dopuszczalne jest zlecanie lub zamawianie
przez Zleceniobiorcę realizacji zadań i/lub elementów zadań objętych niniejszym porozumieniem.

3. Wydatkowanie środków finansowych otrzymanych na podstawie niniejszego porozumienia
może odbywać się jedynie na podstawie umów
zleceń, umów o dzieło, rachunków i/lub faktur.
§ 3.1. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania
wskazanego w § 1 ust. 1 mogą być wydatkowane
wyłącznie zgodnie z poniższymi zapisami:
1) wydanie informatora w formie broszurowej –
koszt 2.800 zł (brutto);
2) wydanie informatora w postaci wkładki do
lokalnej gazety – koszt 3.360 zł (brutto);
3) organizacja konferencji powiatowej dotyczącej tworzenia systemów pomagania – koszt 1.740 zł
(brutto).
2. Zleceniobiorca może w uzasadnionych przypadkach dokonywać przesunięć pomiędzy pozycjami wskazanymi w ust. 1. Przedmiotowe przesunięcia nie mogą być większe niż 10% środków
przeznaczonych na realizację zadania wskazanego
w § 1 ust. 1.
3. Na informatorach w wersji broszurowej oraz
gazetowej umieszczony zostanie herb województwa opolskiego oraz informacja o finansowaniu
wydawnictwa z budżetu województwa opolskiego.
4. Informator w wersji przeznaczonej do druku
zostanie umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzegu przed wydaniem
go w postaci wkładki do lokalnej gazety.
§ 4.1. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania
wskazanego w § 1 ust. 2 mogą być wydatkowane
wyłącznie zgodnie z poniższym zapisami:
1) przeprowadzenie minimum 16 godz. szkoleń,
dla minimum 70 osób reprezentujących minimum
3 grupy zawodowe, maksymalny koszt 1 godz.
szkolenia 200 zł (brutto) – koszt 3.200 zł (brutto);
2) zakup i/lub przygotowanie materiałów dla
uczestników szkoleń. – koszt 1.200 zł (brutto);
3) poczęstunek dla uczestników szkoleń –
koszt 1.200 zł (brutto).
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2. Zleceniobiorca może w uzasadnionych przypadkach dokonywać przesunięć pomiędzy pozycjami wskazanymi w ust. 1. Przedmiotowe przesunięcia nie mogą być większe niż 10% środków
przeznaczonych na realizację zadania wskazanego
w § 1 ust. 2.
3. Bezpośrednimi realizatorami zajęć podczas
ww. szkoleń mogą być wyłącznie osoby mające
praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub
osobami dorosłymi z zespołem FAS/FAE.
4. Zleceniobiorca otrzyma od bezpośrednich realizatorów zajęć podczas szkoleń, opracowane
i podpisane przez nich programy tych szkoleń.
§ 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania porozumienia zamieszczać na
wszystkich opracowaniach związanych z realizacją
zleconych zadań (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, publikacjach, wydawnictwach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych,
reklamach, wykazach sponsorów itp. - informacje
o tym, że zadania są dotowane przez Samorząd
Województwa Opolskiego. Informacje takie winny
być również podawane do publicznej wiadomości
w trakcie realizacji zadań.
§ 6.1. Wydatkowanie środków finansowych
pochodzących z dotacji objętej niniejszym porozumieniem na cele inne niż określone w § 1, 3, 4
oraz w sposób inny niż określony w § 1, 3, 4 traktowane będzie jako niezgodnie z przeznaczeniem
oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Wydatkowanie środków finansowych w ramach niniejszego porozumienia nie może nastąpić
później niż w dniu 20 grudnia 2009 r. Wydatkowanie przedmiotowych środków po dniu 20 grudnia 2009 r. traktowane będzie jako niezgodnie
z przeznaczeniem oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Środki wydatkowane według stawek godzinowych wyższych niż wskazane w § 4 ust. 1 punkt 1
podlegają zwrotowi na konto Zleceniodawcy, niezwłocznie po wydatkowaniu lub w terminie 14 dni
od wezwania do zwrotu przez Zleceniodawcę.
4. Umowy, rachunki i/lub faktury dotyczące realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem winny zawierać szczegółowe informacje o przedmiocie
płatności, miejscu i czasie realizowanych czynności
oraz o stawkach za realizację przedmiotu płatności.
§ 7. Zleceniobiorca wykona zadanie, o którym
mowa w § 1, do dnia 15 grudnia 2009 r.
§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas
określony, tj. od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2009 r.
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§ 9. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy na
realizację zadania, o którym mowa w § 1, dotację
w wysokości 13 500 zł (trzynaście tysięcy pięćset
zł) płatną do 30 dni od daty podpisania niniejszego
porozumienia na konto Zleceniobiorcy, tj. Bank Spółdzielczy Grodków/Łosiów 60 8870 0005 2001
0030 2668 0001.
§ 10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający okresową ocenę wykonania zadań pod
względem rzeczowym i finansowym.
2. Umożliwienia przedstawicielowi Zleceniodawcy bieżącego wglądu w dokumentację finansową i merytoryczną dotyczącą realizacji zadań,
o których mowa w § 1.
3. Poddania się kontroli przeprowadzonej przez
Zleceniodawcę, w zakresie objętym porozumieniem w terminie od momentu zawarcia niniejszego
porozumienia do 24 miesięcy po rozliczeniu zadań.
4. Przekazywania, w terminie 10 dni – na życzenie Zleceniodawcy – informacji o zakresie i sposobie
realizacji porozumienia.
5. Usunięcia w terminie 15 dni, stwierdzonych
przez Zleceniodawcę nieprawidłowości na podstawie jego wniosków i zaleceń.
6. Merytorycznego i finansowego opisania faktur i/lub rachunków dotyczących realizacji zadań
objętych niniejszym porozumieniem ze wskazaniem, że środki pochodzą z dotacji z budżetu województwa.
§ 11.1. Zleceniobiorca jest obowiązany do
przedstawienia Zleceniodawcy rozliczeń realizacji
zadań określonych w § 1 pod względem finansowym i merytorycznym w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji zadań, ale nie później niż do
dnia 20 grudnia 2009 r.
2. Rozliczenie każdego z zadań wskazanych
w § 1 sporządzone zostanie odrębnie.
3. Rozliczenie finansowe zadań polega na przekazaniu Zleceniodawcy:
1) wykazu faktur, rachunków i umów;
2) potwierdzonych za zgodność i czytelnych
kserokopii pierwszej oraz drugiej strony ww. faktur i rachunków;
3) potwierdzonych za zgodność i czytelnych
kserokopii ww. umów.
4. Rozliczenie merytoryczne polega na przekazaniu Zleceniodawcy sprawozdań opisowych z realizacji zadań określonych w § 1. Ww. sprawozdania
zawierać będą:
1) w przypadku zadania wskazanego w § 1,
ust. 1:
a) ogólny opis zrealizowanego zadania wraz
z wnioskami z jego realizacji,
b) trzy egz. informatora w wersji wkładki do lokalnej gazety wraz z gazetami,
c) trzy egz. Informatora w wersji broszurowej,
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d) potwierdzony za zgodność wydruk Informatora ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Brzegu,
e) potwierdzoną za zgodność kopię listy obecności uczestników konferencji, o której mowa
w § 3 ust. 1 punkt 3 oraz program tej konferencji;
2) w przypadku zadania wskazanego w § 1
ust. 2:
a) ogólny opis zrealizowanego zadania,
b) podpisane przez realizatorów zajęć programy
szkoleń,
c) podpisane przez realizatorów zajęć wnioski
z ich realizacji,
d) zestawienia zbiorcze ocen realizacji szkoleń
sporządzone na podstawie ankiet wypełnionych
przez uczestników szkoleń,
e) potwierdzone za zgodność kopie list obecności uczestników szkoleń z każdego dnia realizacji
szkoleń,
f) pisemną informację potwierdzającą spełnienie
przez bezpośrednich realizatorów zajęć warunku
wskazanego w § 4 ust. 3.
§ 12.1. Niewykorzystana część dotacji podlega
zwrotowi na konto Zleceniodawcy po przedstawieniu końcowych rozliczeń zadań określonych
w § 1, nie później niż do dnia 20 grudnia 2009 r.
W przypadku nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji będą naliczane odsetki w wysokości
jak dla zaległości podatkowych.
2. Część dotacji wykorzystana na inny cel niż
określony w niniejszym porozumieniu podlega
zwrotowi na konto Zleceniodawcy do 14 dni od
wezwania do zapłaty wraz z odsetkami w wysokości jak w ust. 1, naliczanymi od dnia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.
3. W przypadku nienależytego wykonania niniejszego porozumienia lub niewykonania, albo
częściowego niewykonania zadań określonych
w § 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu
kwoty dotacji wraz z ustawowymi odsetkami
w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania
porozumienia w terminie 15 dni od daty jego rozwiązania, ale nie później niż do dnia 20 grudnia
2009 r.
§ 13.1. W razie niedotrzymania warunków porozumienia, a w szczególności naruszenia postanowień § 1, 3 - 5 Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.
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2. Porozumienie może być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku:
1) nieterminowego wykonania zadań określonych w § 1;
2) nienależytego wykonania niniejszego porozumienia, a w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanych zadań;
3) wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w niniejszym porozumieniu;
4) niedoprowadzenia przez Zleceniobiorcę do
usunięcia uchybień dotyczących realizacji niniejszego
porozumienia w terminie 15 dni od daty wezwania
przez Zleceniodawcę.
§ 14. Osoba odpowiedzialna po stronie Zleceniobiorcy ponosi odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych w przypadku
dopuszczenia się naruszenia.
§ 15. W sprawach związanych z bieżącą realizacją niniejszego porozumienia Zleceniodawcę reprezentuje Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, a Zleceniobiorcę Naczelnik Wydziału
Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu.
§ 16. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 17.1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszego porozumienia i zgody obu stron pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
§ 18. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego
porozumienia, a nierozstrzygnięte w drodze polubownej rozstrzygać będzie właściwy sąd w Opolu.
§ 19. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
§ 20. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Zleceniobiorca

Zleceniodawca

Starosta
Maciej Stefański

Wicemarszałek
Teresa Karol

Wicestarosta
Ryszard Jończyk
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POROZUMIENIE NR 13/2009
zawarte w dniu 14 maja 2009 r. w Opolu
pomiędzy Województwem Opolskim zwanym
dalej Zleceniodawcą - adres siedziby i korespondencyjny ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP
754-25-49-660 - reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Opolskiego w imieniu, którego działa na postawie uchwały Nr 2322/2008 Zarządu
Województwa Opolskiego z dnia 10 września
2008 r. w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli w imieniu województwa opolskiego:
Teresa Karol – Wicemarszałek Województwa
Opolskiego
a Powiatem Strzeleckim, zwanym dalej Zleceniobiorcą, w imieniu, którego działa na podstawie
pełnomocnictwa sygn. OR III 0114-14/2009 z dnia
20 marca 2009 r.:
Bernard Klyta – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) zawiera się niniejsze
porozumienie.
§ 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację następujących zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1. Oddziaływania informacyjno - profilaktyczne
obejmujące pacjentki podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dotyczące zapobiegania
uszkodzeniom płodu powodowanych używaniem
alkoholu przez kobiety w ciąży, kwota dotacji
8.300 zł (osiem tysięcy trzysta zł)
2. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z udziałem
specjalistów posiadających doświadczenia w zakresie pomagania takim osobom, kwota dotacji
12.000 zł (dwanaście tysięcy zł).
§ 2.1. Podmiotem realizującym zadania wskazane w § 1 po stronie Zleceniobiorcy będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich.
2. Dopuszczalne jest zlecanie lub zamawianie
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich realizacji zadań i/lub elementów zadań objętych niniejszym porozumieniem.

3. Wydatkowanie środków finansowych otrzymanych na podstawie niniejszego porozumienia
może odbywać się jedynie na podstawie umów
zleceń, umów o dzieło, rachunków i/lub faktur.
§ 3.1. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania
wskazanego w § 1 ust. 1 mogą być wydatkowane
wyłącznie zgodnie z poniższymi zapisami:
1) realizacja minimum 44 godz. (22 godz. x 2
osoby) zajęć edukacyjno - profilaktycznych dla
uczniów i uczennic szkół ponad gimnazjalnych powiatu strzeleckiego, maksymalny koszt realizacji
przez 1 osobę 1 godz. zajęć edukacyjno profilaktycznych wynosi 120 zł (brutto) – koszt pozycji 5.280 zł (brutto). Strony dopuszczają realizację
ww. zajęć przez dwie osoby jednocześnie w przypadku grup liczących powyżej 20 osób;
2) realizacja 4 godz. zajęć edukacyjno - profilaktycznych dla podopiecznych PCPR, maksymalny
koszt realizacji przez 1 osobę 1 godz. zajęć edukacyjno-profilaktycznych wynosi 120 zł (brutto) –
koszt pozycji 480 zł (brutto);
3) realizacja szkolenia dla przedstawicieli
ochrony zdrowia, pomocy społecznej i oświaty
powiatu strzeleckiego - dotyczącego profilaktyki,
diagnozowania i terapii FAS, maksymalny koszt
realizacji przez 1 osobę 1 godz. szkolenia wynosi
120 zł (brutto) – koszt pozycji 1.440 zł (brutto).
Strony dopuszczają realizację w/w szkolenia przez
dwie osoby jednocześnie w przypadku grup liczących powyżej 16 osób;
4) materiały biurowe, ulotki i broszury, promocja zadania – koszt pozycji 1.100 zł (brutto).
2. Zleceniobiorca może w uzasadnionych przypadkach dokonywać przesunięć pomiędzy pozycjami wskazanymi w ust. 1. Przedmiotowe przesunięcia nie mogą być większe niż 10% środków
przeznaczonych na realizację zadania wskazanego
w § 1 ust. 1.
3. Bezpośrednimi realizatorami ww. zajęć edukacyjno-profilaktycznych i/lub szkoleń mogą być
wyłącznie osoby mające praktyczne doświadczenie
w pracy z dziećmi i/lub osobami dorosłymi z zespołem FAS/FAE.
§ 4.1. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania
wskazanego w § 1 ust. 2 mogą być wydatkowane
wyłącznie zgodnie z poniższym zapisem:
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Prowadzenie przez 2 osoby równocześnie minimum 60 godz. grupy wsparcia, dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, maksymalny
koszt prowadzenia przez 1 osobę 1 godz. grupy
wsparcia wynosi 100 zł (brutto) – koszt pozycji
12.000 zł (brutto).
2. Osobami prowadzącymi ww. grupy wsparcia
mogą być wyłącznie osoby mające praktyczne
doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie.
§ 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania porozumienia zamieszczać na
wszystkich opracowaniach związanych z realizacją
zleconych zadań (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, publikacjach, wydawnictwach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych,
reklamach, wykazach sponsorów itp. - informacje
o tym, że zadania są dotowane przez Samorząd
Województwa Opolskiego. Informacje takie winny
być również podawane do publicznej wiadomości
w trakcie realizacji zadań.
§ 6.1. Wydatkowanie środków finansowych
pochodzących z dotacji objętej niniejszym porozumieniem na cele inne niż określone w § 1, 3, 4
oraz w sposób inny niż określony w § 1, 3, 4 traktowane będzie jako niezgodnie z przeznaczeniem
oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Wydatkowanie środków finansowych w ramach niniejszego porozumienia nie może nastąpić
później niż w dniu 20 grudnia 2009 r. Wydatkowanie przedmiotowych środków po dniu 20 grudnia 2009 r. traktowane będzie jako niezgodnie
z przeznaczeniem oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Środki wydatkowane według stawek godzinowych wyższych niż wskazane w § 3 ust. 1,
oraz w § 4 ust. 1 podlegają zwrotowi na konto
Zleceniodawcy, niezwłocznie po wydatkowaniu
lub w terminie 14 dni od wezwania do zwrotu
przez Zleceniodawcę.
4. Umowy, rachunki i/lub faktury dotyczące realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem
winny zawierać szczegółowe informacje o przedmiocie płatności, miejscu i czasie realizowanych
czynności oraz o stawkach za realizację przedmiotu płatności.
§ 7. Zleceniobiorca wykona zadanie, o którym
mowa w § 1 do dnia 15 grudnia 2009 r.
§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas
określony, tj. od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 9.1. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy
na realizację zadania, o którym mowa w § 1, dotację w wysokości 20 300 zł (dwadzieścia tysięcy
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trzysta zł), płatną do 30 dni od daty podpisania
niniejszego porozumienia na konto Zleceniobiorcy,
tj. Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich 63 8907 1089 2002 0090 0007
0002.
2. Zleceniobiorca przyznane środki finansowe
w wysokości 20 300 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta zł) przekaże niezwłocznie na rachunek bankowy należący do realizatora zadań, tzn. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich - PKO BP Oddział Strzelce Opolskie 14
1020 3714 0000 4702 0012 6896.
§ 10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający okresową ocenę wykonania zadań pod
względem rzeczowym i finansowym.
2. Umożliwienia przedstawicielowi Zleceniodawcy
bieżącego wglądu w dokumentację finansową i merytoryczną dotyczącą realizacji zadań, o których
mowa w § 1.
3. Poddania się kontroli przeprowadzonej przez
Zleceniodawcę, w zakresie objętym porozumieniem w terminie od momentu zawarcia niniejszego
porozumienia do 24 miesięcy po rozliczeniu zadań.
4. Przekazywania, w terminie 10 dni – na życzenie Zleceniodawcy – informacji o zakresie i sposobie
realizacji porozumienia.
5. Usunięcia w terminie 15 dni, stwierdzonych
przez Zleceniodawcę nieprawidłowości na podstawie jego wniosków i zaleceń.
6. Merytorycznego i finansowego opisania faktur
i/lub rachunków dotyczących realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ze wskazaniem, że
środki pochodzą z dotacji z budżetu województwa.
§ 11.1. Zleceniobiorca jest obowiązany do
przedstawienia Zleceniodawcy rozliczeń realizacji
zadań określonych w § 1 pod względem finansowym i merytorycznym w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji zadań, ale nie później niż do
dnia 20 grudnia 2009 r.
2. Rozliczenie każdego z zadań wskazanych
w § 1 sporządzone zostanie odrębnie.
3. Rozliczenie finansowe zadań polega na przekazaniu Zleceniodawcy:
1) wykazu faktur, rachunków i umów;
2) potwierdzonych za zgodność i czytelnych kserokopii pierwszej oraz drugiej strony ww. faktur
i rachunków;
3) potwierdzonych za zgodność i czytelnych
kserokopii ww. umów.
4. Rozliczenie merytoryczne polega na przekazaniu Zleceniodawcy sprawozdań opisowych z realizacji zadań określonych w § 1. Ww. sprawozdania
zawierać będą:
1) w przypadku zadania wskazanego w § 1
ust. 1:
a) ogólny opis zrealizowanego zadania,
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b) potwierdzone za zgodność kopie listy obecności uczestników zajęć edukacyjno - profilaktycznych i/lub szkoleń, o których mowa w § 3 ust. 1,
c) podpisane przez realizatorów programy zajęć
edukacyjno - profilaktycznych i/lub szkoleń, o których mowa w § 3 ust. 1,
d) podpisane przez realizatorów wnioski końcowe z realizacji zajęć edukacyjno - profilaktycznych i/lub szkoleń, o których mowa w § 3 ust. 1,
e) zestawienia zbiorcze ocen realizacji zajęć
edukacyjno - profilaktycznych i/lub szkoleń, o których mowa w § 3 ust. 1 sporządzone na podstawie ankiet wypełnionych przez uczestników,
f) pisemną informację potwierdzającą spełnienie przez bezpośrednich realizatorów zajęć edukacyjno - profilaktycznych i/lub szkoleń warunku
wskazanego w § 3 ust. 3;
2) w przypadku zadania wskazanego w § 1
ust. 2:
a) ogólny opis zrealizowanego zadania,
b) zestawienie obejmujące daty prowadzenia grup
wsparcia, liczbę godzin przepracowanych w poszczególnych dniach, nazwiska osób prowadzących
i liczby uczestników grup w poszczególnych dniach,
c) podpisane przez osoby prowadzące grupy
wsparcia wnioski z prowadzenia grup,
d) zestawienia zbiorcze ocen realizacji grup
wsparcia sporządzone na podstawie ankiet wypełnionych przez uczestników grup,
e) pisemną informację potwierdzającą spełnienie
przez bezpośrednich realizatorów zajęć warunku
wskazanego w § 4 ust. 2.
§ 12.1. Niewykorzystana część dotacji podlega
zwrotowi na konto Zleceniodawcy po przedstawieniu końcowych rozliczeń zadań określonych
w § 1, nie później niż do dnia 20 grudnia 2009 r.
W przypadku nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji będą naliczane odsetki w wysokości
jak dla zaległości podatkowych.
2. Część dotacji wykorzystana na inny cel niż
określony w niniejszym porozumieniu podlega
zwrotowi na konto Zleceniodawcy do 14 dni od
wezwania do zapłaty wraz z odsetkami w wysokości jak w ust. 1, naliczanymi od dnia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.
3. W przypadku nienależytego wykonania niniejszego porozumienia lub niewykonania, albo
częściowego niewykonania zadań określonych w
§ 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu
kwoty dotacji wraz z ustawowymi odsetkami
w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania
porozumienia w terminie 15 dni od daty jego rozwiązania, ale nie później niż do dnia 20 grudnia
2009 r.
§ 13.1. W razie niedotrzymania warunków porozumienia, a w szczególności naruszenia posta-
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nowień § 1, 3 - 5 Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.
2. Porozumienie może być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku:
1) nieterminowego wykonania zadań określonych w § 1;
2) nienależytego wykonania niniejszego porozumienia, a w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanych zadań;
3) wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w niniejszym porozumieniu;
4) niedoprowadzenia przez Zleceniobiorcę do
usunięcia uchybień dotyczących realizacji niniejszego
porozumienia w terminie 15 dni od daty wezwania
przez Zleceniodawcę.
§ 14. Osoba odpowiedzialna po stronie Zleceniobiorcy ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku dopuszczenia się naruszenia.
§ 15. W sprawach związanych z bieżącą realizacją niniejszego porozumienia Zleceniodawcę reprezentuje Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Pozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
§ 16. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 17.1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszego porozumienia i zgody obu stron pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
§ 18. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego
porozumienia, a nierozstrzygnięte w drodze polubownej rozstrzygać będzie właściwy sąd w Opolu.
§ 19. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
§ 20. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Zleceniobiorca:

Zleceniodawca:

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich
Bernard Klyta

Wicemarszałek
Teresa Karol
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POROZUMIENIE NR 16/2009
zawarte w dniu 26 maja 2009 r. w Opolu
pomiędzy Województwem Opolskim zwanym
dalej Zleceniodawcą - adres siedziby i korespondencyjny ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
NIP 754-25-49-660 - reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego w imieniu, którego
działa na postawie uchwały Nr 2322/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 września
2008 r. w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli w imieniu województwa opolskiego z późn. zm.:
Teresa Karol – Wicemarszałek Województwa
Opolskiego
a Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim, zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:
1. Józef Gisman – Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
2. Marek Matczak – Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) zawiera się
niniejsze porozumienie.
§ 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację następującego zadania samorządowego z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych:
Specjalistyczne szkolenie dla pracowników instytucji stykających się z przemocą domową –
dotyczące analizy (studium) trudnych przypadków
pomagania osobom doznającym przemocy domowej, kwota dotacji 19.000 zł (dziewiętnaście tysięcy zł).
§ 2.1. Podmiotem realizującym zadania wskazane w § 1 po stronie Zleceniobiorcy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie Koźlu.
2. Dopuszczalne jest zlecanie innym podmiotom
i osobom lub zamawianie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu realizacji elementów zadania objętego niniejszym
porozumieniem.
3. Wydatkowanie środków finansowych otrzymanych na podstawie niniejszego porozumienia
może odbywać się jedynie na podstawie umów
zleceń, umów o dzieło, rachunków i/lub faktur.

§ 3.1. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania
wskazanego w § 1 mogą być wydatkowane wyłącznie zgodnie z poniższymi zapisami:
1) realizacja minimum 144 godz. (72 godz. x 2
osoby) szkolenia, o którym mowa w § 1, dla minimum 60 osób reprezentujących minimum 5 grup
zawodowych, maksymalny koszt realizacji przez
1 osobę 1 godz. szkolenia wynosi 120 zł (brutto)
– koszt pozycji 17.280 zł (brutto). Strony dopuszczają realizację ww. szkoleń przez dwie osoby
jednocześnie dla grup liczących minimum 20 osób.
Ww. szkolenie zrealizowane zostanie dla 3 grup
w wymiarze 24 godz. zajęć dla każdej grupy;
2) realizacja konferencji podsumowującej szkolenia – koszt pozycji 1.520 zł (brutto);
3) koszty materiałów 200 zł (brutto).
2. Zleceniobiorca może w uzasadnionych przypadkach dokonywać przesunięć pomiędzy pozycjami wskazanymi w ust. 1. Przedmiotowe przesunięcia nie mogą być większe niż 10% środków
przeznaczonych na realizację zadania wskazanego
w § 1.
3. Bezpośrednimi realizatorami ww. szkoleń
mogą być wyłącznie osoby mające praktyczne
doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej i/lub ze sprawcami takiej
przemocy.
4. Zleceniobiorca otrzyma od bezpośrednich realizatorów szkoleń opracowane i podpisane przez
nich programy tych szkoleń. W ww. programach
minimum 75% godzin zajęć musi być przeznaczone na analizę trudnych przypadków pomagania
w sytuacjach dotyczących przemocy w rodzinie.
§ 4. Zleceniobiorca jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania porozumienia zamieszczać na
wszystkich opracowaniach związanych z realizacją
zleconego zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, publikacjach, wydawnictwach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych,
reklamach, wykazach sponsorów itp. - informacje
o tym, że zadanie jest dotowane przez Samorząd
Województwa Opolskiego. Informacje takie winny
być również podawane do publicznej wiadomości
w trakcie realizacji zadania.
§ 5.1. Wydatkowanie środków finansowych
pochodzących z dotacji objętej niniejszym porozumieniem na cele inne niż określone w § 1 - 3 oraz
w sposób inny niż określony w § 1 - 3 traktowane
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będzie jako niezgodnie z przeznaczeniem oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Wydatkowanie środków finansowych w ramach niniejszego porozumienia nie może nastąpić
później niż w dniu 20 grudnia 2009 r. Wydatkowanie przedmiotowych środków po dniu 20 grudnia 2009 r. traktowane będzie jako niezgodnie
z przeznaczeniem oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Środki wydatkowane według stawek godzinowych wyższych niż wskazane w § 3 ust. 1,
podlegają zwrotowi na konto Zleceniodawcy, niezwłocznie po wydatkowaniu lub w terminie 14 dni
od wezwania do zwrotu przez Zleceniodawcę.
4. Umowy, rachunki i/lub faktury dotyczące realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem
winny zawierać szczegółowe informacje o przedmiocie płatności, miejscu i czasie realizowanych
czynności oraz o stawkach za realizację przedmiotu płatności.
§ 6. Zleceniobiorca wykona zadanie, o którym
mowa w § 1 do dnia 15 grudnia 2009 r.
§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na czas
określony, tj. od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 8. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy na
realizację zadania, o którym mowa w § 1, dotację
w wysokości 19 000 zł (dziewiętnaście tysięcy zł)
płatną do 30 dni od daty podpisania niniejszego
porozumienia na konto Zleceniobiorcy, tj. PKO BP
Oddział Kędzierzyn - Koźle 51 1020 3714 0000
4802 0012 6763.
§ 9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający okresową ocenę wykonania zadania pod
względem rzeczowym i finansowym.
2. Umożliwienia przedstawicielowi Zleceniodawcy bieżącego wglądu w dokumentację finansową i merytoryczną dotyczącą realizacji zadania,
o którym mowa w § 1.
3. Poddania się kontroli przeprowadzonej przez
Zleceniodawcę, w zakresie objętym porozumieniem w terminie od momentu zawarcia niniejszego
porozumienia do 24 miesięcy po rozliczeniu zadania.
4. Przekazywania, w terminie 10 dni – na życzenie Zleceniodawcy – informacji o zakresie i
sposobie realizacji porozumienia.
5. Usunięcia w terminie 15 dni, stwierdzonych
przez Zleceniodawcę nieprawidłowości na podstawie jego wniosków i zaleceń.
6. Merytorycznego i finansowego opisania faktur i/lub rachunków dotyczących realizacji zadania
objętego niniejszym porozumieniem ze wskaza-
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niem, że środki pochodzą z dotacji z budżetu województwa.
§ 10.1. Zleceniobiorca jest obowiązany do
przedstawienia Zleceniodawcy rozliczeń realizacji
zadania określonego w § 1 pod względem finansowym i merytorycznym w terminie 14 dni po
zakończeniu realizacji zadania, ale nie później niż
do dnia 20 grudnia 2009 r.
2. Rozliczenie finansowe zadania polega na
przekazaniu Zleceniodawcy:
1) wykazu faktur, rachunków, umów i zleceń;
2) potwierdzonych za zgodność i czytelnych
kserokopii pierwszej oraz drugiej strony ww. faktur i rachunków;
3) potwierdzonych za zgodność i czytelnych
kserokopii ww. umów i zleceń.
3. Rozliczenie merytoryczne polega na przekazaniu Zleceniodawcy sprawozdania opisowego z realizacji zadania określonego w § 1. Ww. sprawozdanie
zawierać będzie:
1) ogólny opis zrealizowanego zadania;
2) podpisane przez realizatorów programy,
o których mowa w § 3 ust. 4;
3) podpisane przez realizatorów szkoleń wnioski z ich realizacji;
4) zestawienia zbiorcze ocen realizacji szkoleń
sporządzone na podstawie ankiet wypełnionych
przez uczestników szkoleń;
5) potwierdzone za zgodność kopie list obecności uczestników szkoleń z każdego dnia realizacji
szkoleń;
6) pisemną informację potwierdzającą spełnienie przez bezpośrednich realizatorów szkoleń warunku wskazanego w § 3 ust. 3;
7) potwierdzoną za zgodność kopię listy obecności uczestników konferencji, o której mowa
w § 3 ust. 1 punkt 2 oraz program tej konferencji;
8) dokumentację zdjęciową (w formie elektronicznej) szkoleń oraz konferencji, o których mowa
w § 3 ust. 1.
§ 11.1. Niewykorzystana część dotacji podlega
zwrotowi na konto Zleceniodawcy po przedstawieniu końcowego rozliczenia zadania określonego
w § 1, nie później niż do dnia 20 grudnia 2009 r.
W przypadku nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji będą naliczane odsetki w wysokości
jak dla zaległości podatkowych.
2. Część dotacji wykorzystana na inny cel niż
określony w niniejszym porozumieniu podlega zwrotowi na konto Zleceniodawcy do 14 dni od wezwania do zapłaty wraz z odsetkami w wysokości jak
w ust. 1, naliczanymi od dnia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.
3. W przypadku nienależytego wykonania niniejszego porozumienia lub niewykonania, albo
częściowego niewykonania zadania określonego
w § 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu
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kwoty dotacji wraz z ustawowymi odsetkami
w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania
porozumienia w terminie 15 dni od daty jego rozwiązania, ale nie później niż do dnia 20 grudnia
2009 r.
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blemów Alkoholowych, a Zleceniobiorcę Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu.
§ 15. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

§ 12.1. W razie niedotrzymania warunków porozumienia, a w szczególności naruszenia postanowień § 1 - 4 Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.
2. Porozumienie może być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku:
1) nieterminowego wykonania zadania określonego w § 1;
2) nienależytego wykonania niniejszego porozumienia, a w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanego zadania;
3) wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w niniejszym porozumieniu;
4) niedoprowadzenia przez Zleceniobiorcę do
usunięcia uchybień dotyczących realizacji niniejszego porozumienia w terminie 15 dni od daty
wezwania przez Zleceniodawcę.

§ 16.1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszego porozumienia i zgody obu stron pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
§ 17. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego
porozumienia, a nierozstrzygnięte w drodze polubownej rozstrzygać będzie właściwy sąd w Opolu.
§ 18. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
§ 19. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 13. Osoba odpowiedzialna po stronie Zleceniobiorcy ponosi odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych w przypadku
dopuszczenia się naruszenia.
§ 14. W sprawach związanych z bieżącą realizacją niniejszego porozumienia Zleceniodawcę
reprezentuje Pełnomocnik Zarządu Województwa
Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

Zleceniobiorca

Zleceniodawca

Starosta
Józef Gisman

Wicemarszałek
Teresa Karol

Wicestarosta
Marek Matczak
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POROZUMIENIE NR 17/2009
zawarte w dniu 1 czerwca 2009 r. w Opolu
pomiędzy Województwem Opolskim zwanym
dalej Zleceniodawcą - adres siedziby i korespondencyjny ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP
754-25-49-660 - reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Opolskiego w imieniu, którego działa na postawie uchwały Nr 2322/2008 Zarządu
Województwa Opolskiego z dnia 10 września
2008 r. w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli w imieniu województwa opolskiego z późn. zm.:
Teresa Karol – Wicemarszałek Województwa
Opolskiego
a Powiatem Prudnickim, zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
w imieniu, którego działają:

1. Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki
2. Józef Skiba – Wicestarosta Powiatu Prudnickiego
Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) zawiera się
niniejsze porozumienie.
§ 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację następującego zadania samorządowego z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
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Szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia,
pomocy społecznej, oświaty i innych instytucji
w zakresie dotyczącym profilaktyki, diagnozowania i terapii uszkodzeń płodu spowodowanych
alkoholem oraz profilaktyka FAS, kwota dotacji
20.000 zł (dwadzieścia tysięcy zł).
§ 2.1. Podmiotem realizującym zadanie wskazane w § 1 po stronie Zleceniobiorcy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
2. Dopuszczalne jest zlecanie innym podmiotom
i osobom lub zamawianie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku realizacji elementów zadania objętego niniejszym porozumieniem.
3. Wydatkowanie środków finansowych otrzymanych na podstawie niniejszego porozumienia
może odbywać się jedynie na podstawie umów
zleceń, umów o dzieło, rachunków i/lub faktur.
§ 3.1. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania
wskazanego w § 1 mogą być wydatkowane wyłącznie zgodnie z poniższymi zapisami:
1) realizacja minimum 32 godz. szkolenia dotyczącego FAS dla minimum 60 osób reprezentujących minimum 4 grupy zawodowe, maksymalny
koszt realizacji przez 1 osobę 1 godz. szkolenia
wynosi 100 zł (brutto) – koszt pozycji 3.200 zł
(brutto);
2) realizacja minimum 120 godz. (60 godz. x 2
osoby) zajęć warsztatowych dotyczących diagnozowana i terapii FAS dla grupy minimum 20 osób
reprezentujących minimum 3 grupy zawodowe,
maksymalny koszt realizacji przez 1 osobę 1 godz.
zajęć wynosi 120 zł (brutto) – koszt pozycji
14.400 zł (brutto). Strony dopuszczają realizację
ww. zajęć przez dwie osoby jednocześnie;
3) realizacja minimum 10 godz. szkolenia dotyczącego FAS dla grupy minimum 15 osób reprezentujących głównie rodziny zastępcze lub kandydatów na rodziców zastępczych, maksymalny
koszt realizacji przez 1 osobę 1 godz. szkolenia
wynosi 130 zł (brutto) – koszt pozycji 1.300 zł
(brutto);
4) koszty materiałów, happeningu oraz konferencji podsumowującej 1.100 zł.
2. Zleceniobiorca może w uzasadnionych przypadkach dokonywać przesunięć pomiędzy pozycjami wskazanymi w ust. 1. Przedmiotowe przesunięcia nie mogą być większe niż 10% środków
przeznaczonych na realizację zadania wskazanego
w § 1.
3. Bezpośrednimi realizatorami ww. szkoleń i zajęć warsztatowych mogą być wyłącznie osoby mające praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub
osobami dorosłymi z zespołem FAS/FAE.
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4. Zleceniobiorca otrzyma od bezpośrednich realizatorów szkoleń i zajęć warsztatowych opracowane i podpisane przez nich programy tych szkoleń i zajęć.
§ 4. Zleceniobiorca jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania porozumienia zamieszczać na
wszystkich opracowaniach związanych z realizacją
zleconego zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, publikacjach, wydawnictwach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych,
reklamach, wykazach sponsorów itp. - informacje
o tym, że zadanie jest dotowane przez Samorząd
Województwa Opolskiego. Informacje takie winny
być również podawane do publicznej wiadomości
w trakcie realizacji zadania.
§ 5.1. Wydatkowanie środków finansowych
pochodzących z dotacji objętej niniejszym porozumieniem na cele inne niż określone w § 1 - 3 oraz
w sposób inny niż określony w § 1 - 3 traktowane
będzie jako niezgodnie z przeznaczeniem oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Wydatkowanie środków finansowych w ramach niniejszego porozumienia nie może nastąpić
później niż w dniu 20 grudnia 2009 r. Wydatkowanie przedmiotowych środków po dniu 20 grudnia 2009 r. traktowane będzie jako niezgodnie
z przeznaczeniem oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Środki wydatkowane według stawek godzinowych wyższych niż wskazane w § 3 ust. 1,
podlegają zwrotowi na konto Zleceniodawcy, niezwłocznie po wydatkowaniu lub w terminie 14 dni
od wezwania do zwrotu przez Zleceniodawcę.
4. Umowy, rachunki i/lub faktury dotyczące realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem
winny zawierać szczegółowe informacje o przedmiocie płatności, miejscu i czasie realizowanych
czynności oraz o stawkach za realizację przedmiotu płatności.
§ 6. Zleceniobiorca wykona zadanie, o którym
mowa w § 1 do dnia 15 grudnia 2009 r.
§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na czas
określony, tj. od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 8. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy na
realizację zadania, o którym mowa w § 1 dotację
w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy zł)
płatną do 30 dni od daty podpisania niniejszego
porozumienia na konto Zleceniobiorcy, tj. Bank
Spółdzielczy w Prudniku 72 8905 0000 2000
0000 0202 0001.
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§ 9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający okresową ocenę wykonania zadania pod
względem rzeczowym i finansowym.
2. Umożliwienia przedstawicielowi Zleceniodawcy bieżącego wglądu w dokumentację finansową i merytoryczną dotyczącą realizacji zadania,
o którym mowa w § 1.
3. Poddania się kontroli przeprowadzonej przez
Zleceniodawcę, w zakresie objętym porozumieniem w terminie od momentu zawarcia niniejszego
porozumienia do 24 miesięcy po rozliczeniu zadania.
4. Przekazywania, w terminie 10 dni – na życzenie Zleceniodawcy – informacji o zakresie i sposobie
realizacji porozumienia.
5. Usunięcia w terminie 15 dni, stwierdzonych
przez Zleceniodawcę nieprawidłowości na podstawie jego wniosków i zaleceń.
6. Merytorycznego i finansowego opisania faktur
i/lub rachunków dotyczących realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem ze wskazaniem, że
środki pochodzą z dotacji z budżetu województwa.
§ 10.1. Zleceniobiorca jest obowiązany do
przedstawienia Zleceniodawcy rozliczeń realizacji
zadania określonego w § 1 pod względem finansowym i merytorycznym w terminie 14 dni po
zakończeniu realizacji zadania, ale nie później niż
do dnia 20 grudnia 2009 r.
2. Rozliczenie finansowe zadania polega na
przekazaniu Zleceniodawcy:
1) wykazu faktur, rachunków, umów i zleceń;
2) potwierdzonych za zgodność i czytelnych
kserokopii pierwszej oraz drugiej strony ww. faktur i rachunków;
3) potwierdzonych za zgodność i czytelnych
kserokopii ww. umów i zleceń.
3. Rozliczenie merytoryczne polega na przekazaniu Zleceniodawcy sprawozdania opisowego
z realizacji zadania określonego w § 1. Ww. sprawozdanie zawierać będzie:
1) ogólny opis zrealizowanego zadania;
2) podpisane przez realizatorów programy,
o których mowa w § 3 ust. 4;
3) podpisane przez realizatorów szkoleń i zajęć
warsztatowych wnioski z ich realizacji;
4) zestawienia zbiorcze ocen realizacji szkoleń
i zajęć warsztatowych sporządzone na podstawie
ankiet wypełnionych przez uczestników szkoleń
i zajęć;
5) potwierdzone za zgodność kopie list obecności uczestników szkoleń i zajęć warsztatowych
z każdego dnia realizacji szkoleń i zajęć;
6) pisemną informację potwierdzającą spełnienie przez bezpośrednich realizatorów szkoleń

Poz. 930

i zajęć warsztatowych warunku wskazanego w § 3
ust. 3;
7) potwierdzoną za zgodność kopię listy obecności uczestników konferencji, o której mowa
w § 3 ust. 1 punkt 4 oraz program tej konferencji;
8) dokumentację zdjęciową (w formie elektronicznej) szkoleń, zajęć warsztatowych, happeningu
oraz konferencji podsumowującej, o których mowa
w § 3 ust. 1.
§ 11.1. Niewykorzystana część dotacji podlega
zwrotowi na konto Zleceniodawcy po przedstawieniu końcowego rozliczenia zadania określonego
w § 1, nie później niż do dnia 20 grudnia 2009 r.
W przypadku nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji będą naliczane odsetki w wysokości
jak dla zaległości podatkowych.
2. Część dotacji wykorzystana na inny cel niż
określony w niniejszym porozumieniu podlega
zwrotowi na konto Zleceniodawcy do 14 dni od
wezwania do zapłaty wraz z odsetkami w wysokości jak w ust. 1, naliczanymi od dnia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.
3. W przypadku nienależytego wykonania niniejszego porozumienia lub niewykonania, albo
częściowego niewykonania zadania określonego
w § 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu
kwoty dotacji wraz z ustawowymi odsetkami
w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania
porozumienia w terminie 15 dni od daty jego rozwiązania, ale nie później niż do dnia 20 grudnia
2009 r.
§ 12.1. W razie niedotrzymania warunków porozumienia, a w szczególności naruszenia postanowień § 1 - 4 Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.
2. Porozumienie może być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku:
1) nieterminowego wykonania zadania określonego w § 1;
2) nienależytego wykonania niniejszego porozumienia, a w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanego zadania;
3) wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w niniejszym porozumieniu;
4) niedoprowadzenia przez Zleceniobiorcę do
usunięcia uchybień dotyczących realizacji niniejszego porozumienia w terminie 15 dni od daty
wezwania przez Zleceniodawcę.
§ 13. Osoba odpowiedzialna po stronie Zleceniobiorcy ponosi odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych w przypadku
dopuszczenia się naruszenia.
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§ 14. W sprawach związanych z bieżącą realizacją niniejszego porozumienia Zleceniodawcę
reprezentuje Pełnomocnik Zarządu Województwa
Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a Zleceniobiorcę p.o. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku.

Poz. 930-931

§ 17. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego
porozumienia, a nierozstrzygnięte w drodze polubownej rozstrzygać będzie właściwy sąd w Opolu.
§ 18. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
§ 19. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 15. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 16.1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszego porozumienia i zgody obu stron pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
931

Zleceniobiorca

Zleceniodawca

Starosta
Radosław Roszkowski

Wicemarszałek
Teresa Karol

Wicestarosta
Józef Skiba

931
932
POROZUMIENIE NR 18/2009
zawarte w dniu 16 czerwca 2009 r. Opolu

pomiędzy Województwem Opolskim zwanym
dalej Zleceniodawcą - adres siedziby i korespondencyjny ul. Piastowska 14, 45 - 082 Opole, NIP
754–25-49-660 - reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Opolskiego w imieniu, którego działa na postawie uchwały Nr 2322/2008 Zarządu
Województwa Opolskiego z dnia 10 września
2008 r. w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli w imieniu województwa opolskiego z późn. zm.:
Teresa Karol – Wicemarszałek Województwa
Opolskiego
a Powiatem Namysłowskim, zwanym dalej Zleceniobiorcą, w imieniu, którego działa na podstawie pełnomocnictwa sygn. OR I-0114/8/09 z dnia
16 marca 2009 r.:
Ryszard Kalis – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

1. Opracowanie i wydanie informatora powiatowego dotyczącego uzyskania pomocy w zakresie problemów alkoholowych, narkotykowych,
tytoniowych, przemocy w rodzinie oraz wykluczenia społecznego, kwota dotacji 11.600 zł (jedenaście tysięcy sześćset zł).
2. Specjalistyczne szkolenie dla pracowników instytucji stykających się z przemocą domową dotyczące analizy - studium trudnych przypadków, kwota dotacji 3.600 zł (trzy tysiące sześćset zł).

Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) zawiera się niniejsze
porozumienie.

§ 2.1. Podmiotem realizującym zadania wskazane w § 1 po stronie Zleceniobiorcy będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.
2. Dopuszczalne jest zlecanie innym podmiotom
i osobom lub zamawianie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie realizacji
zadań lub elementów zadań objętych niniejszym
porozumieniem.
3. Wydatkowanie środków finansowych otrzymanych na podstawie niniejszego porozumienia
może odbywać się jedynie na podstawie umów
zleceń, umów o dzieło, rachunków i faktur.

§ 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację następujących zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

§ 3.1. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania
wskazanego w § 1 ust. 1 mogą być wydatkowane
wyłącznie zgodnie z poniższymi zapisami:
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1) zebranie danych i pracowanie treści informatora – koszt 1.000 zł (brutto);
2) wydanie informatora w postaci wkładki do
lokalnej gazety – koszt 6.300 zł (brutto);
3) wydanie informatora w formie broszurowej –
koszt 3.000 zł (brutto);
4) organizacja konferencji powiatowej dotyczącej tworzenia systemów pomagania – koszt 950 zł
(brutto);
5) materiały biurowe – koszt 350 zł (brutto).
2. Zleceniobiorca może w uzasadnionych przypadkach dokonywać przesunięć pomiędzy pozycjami wskazanymi w ust. 1. Przedmiotowe przesunięcia nie mogą być większe niż 10% środków
przeznaczonych na realizację zadania wskazanego
w § 1 ust. 1.
3. Na informatorach w wersji broszurowej oraz
gazetowej umieszczony zostanie herb województwa opolskiego oraz informacja o finansowaniu
wydawnictwa z budżetu województwa opolskiego.
4. Informator w wersji przeznaczonej do druku
zostanie umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie przed wydaniem go w postaci wkładki do lokalnej gazety.
§ 4.1. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania
wskazanego w § 1 ust. 2 mogą być wydatkowane
wyłącznie zgodnie z poniższym zapisami:
1) przeprowadzenie minimum 21 godz. szkoleń
(7 godz. wykładów + 14 godz. zajęć warsztatowych), dla grupy minimum 20 osób reprezentujących minimum 3 grupy zawodowe, maksymalny
koszt 1 godz. wykładu 150 zł (brutto), maksymalny koszt 1 godz. zajęć warsztatowych 100 zł
koszt pozycji 2.450 zł (brutto);
2) zakup i/lub przygotowanie materiałów dla
uczestników szkoleń. – koszt 400 zł (brutto);
3) poczęstunek dla uczestników szkoleń –
koszt 750 zł (brutto).
2. Zleceniobiorca może w uzasadnionych przypadkach dokonywać przesunięć pomiędzy pozycjami wskazanymi w ust. 1. Przedmiotowe przesunięcia nie mogą być większe niż 10% środków
przeznaczonych na realizację zadania wskazanego
w § 1 ust. 2.
3. Bezpośrednimi realizatorami zajęć podczas
ww. szkoleń mogą być wyłącznie osoby mające
praktyczne doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej lub ze sprawcami takiej przemocy.
4. Zleceniobiorca otrzyma od bezpośrednich realizatorów szkoleń opracowane i podpisane przez
nich programy tych szkoleń. W ww. programach
minimum 75% godzin zajęć musi być przeznaczone na analizę trudnych przypadków pomagania
w sytuacjach dotyczących przemocy w rodzinie.

Poz. 931

§ 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania porozumienia zamieszczać na
wszystkich opracowaniach związanych z realizacją
zleconych zadań (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, publikacjach, wydawnictwach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych,
reklamach, wykazach sponsorów itp. - informacje
o tym, że zadania są dotowane przez Samorząd
Województwa Opolskiego. Informacje takie winny
być również podawane do publicznej wiadomości
w trakcie realizacji zadań.
§ 6.1. Wydatkowanie środków finansowych
pochodzących z dotacji objętej niniejszym porozumieniem na cele inne niż określone w § 1, 3, 4
oraz w sposób inny niż określony w § 1, 3, 4 traktowane będzie jako niezgodnie z przeznaczeniem
oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Wydatkowanie środków finansowych w ramach niniejszego porozumienia nie może nastąpić
później niż w dniu 20 grudnia 2009 r. Wydatkowanie przedmiotowych środków po dniu 20 grudnia 2009 r. traktowane będzie jako niezgodnie
z przeznaczeniem oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Środki wydatkowane według stawek godzinowych wyższych niż wskazane w § 4 ust. 1,
punkt 1 podlegają zwrotowi na konto Zleceniodawcy, niezwłocznie po wydatkowaniu lub w terminie 14 dni od wezwania do zwrotu przez Zleceniodawcę.
4. Umowy, rachunki i faktury dotyczące realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem
winny zawierać szczegółowe informacje o przedmiocie płatności, miejscu i czasie realizowanych
czynności oraz o stawkach za realizację przedmiotu płatności.
§ 7. Zleceniobiorca wykona zadanie, o którym
mowa w § 1 do dnia 15 grudnia 2009 r.
§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas
określony, tj. od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 9.1. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy
na realizację zadań, o których mowa w § 1, dotację w wysokości 15 200 zł (piętnaście tysięcy
dwieście zł), płatną do 30 dni od daty podpisania
niniejszego porozumienia na konto Zleceniobiorcy,
tj. Bank Spółdzielczy w Namysłowie 20 8890
0001 0026 5917 2000 0001.
2. Zleceniobiorca przyznane środki finansowe
w wysokości 15 200 zł (piętnaście tysięcy dwieście zł) przekaże niezwłocznie na rachunek bankowy należący do realizatora zadań, tzn. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
– Bank Spółdzielczy w Namysłowie 36 8890 0001
0027 3404 2000 0001.
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§ 10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający okresową ocenę wykonania zadań pod
względem rzeczowym i finansowym.
2. Umożliwienia przedstawicielowi Zleceniodawcy bieżącego wglądu w dokumentację finansową i merytoryczną dotyczącą realizacji zadań,
o których mowa w § 1.
3. Poddania się kontroli przeprowadzonej przez
Zleceniodawcę, w zakresie objętym porozumieniem w terminie od momentu zawarcia niniejszego
porozumienia do 24 miesięcy po rozliczeniu zadań.
4. Przekazywania, w terminie 10 dni – na życzenie Zleceniodawcy – informacji o zakresie i sposobie
realizacji porozumienia.
5. Usunięcia w terminie 15 dni, stwierdzonych
przez Zleceniodawcę nieprawidłowości na podstawie jego wniosków i zaleceń.
6. Merytorycznego i finansowego opisania faktur i/lub rachunków dotyczących realizacji zadań
objętych niniejszym porozumieniem ze wskazaniem, że środki pochodzą z dotacji z budżetu województwa.
§ 11.1. Zleceniobiorca jest obowiązany do
przedstawienia Zleceniodawcy rozliczeń realizacji
zadań określonych w § 1 pod względem finansowym i merytorycznym w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji zadań, ale nie później niż do
dnia 20 grudnia 2009 r.
2. Rozliczenie każdego z zadań wskazanych
w § 1 sporządzone zostanie odrębnie.
3. Rozliczenie finansowe zadań polega na przekazaniu Zleceniodawcy:
1) wykazu faktur, rachunków i umów;
2) potwierdzonych za zgodność i czytelnych
kserokopii pierwszej oraz drugiej strony ww. faktur i rachunków;
3) potwierdzonych za zgodność i czytelnych
kserokopii ww. umów.
4. Rozliczenie merytoryczne polega na przekazaniu Zleceniodawcy sprawozdań opisowych z realizacji zadań określonych w § 1. Ww. sprawozdania
zawierać będą:
1) w przypadku zadania wskazanego w § 1,
ust. 1:
a) ogólny opis zrealizowanego zadania wraz z
wnioskami z jego realizacji,
b) trzy egz. Informatora w wersji wkładki do lokalnej gazety wraz z gazetami,
c) trzy egz. Informatora w wersji broszurowej,
d) potwierdzony za zgodność wydruk Informatora ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie,
e) potwierdzoną za zgodność kopię listy obecności uczestników konferencji, o której mowa
w § 3 ust. 1 punkt 4 oraz program tej konferencji;

Poz. 931

2) w przypadku zadania wskazanego w § 1
ust. 2:
a) ogólny opis zrealizowanego zadania,
b) podpisane przez realizatorów programy, o
których mowa w § 4 ust. 4,
c) podpisane przez realizatorów szkoleń i zajęć
warsztatowych wnioski z ich realizacji,
d) zestawienia zbiorcze ocen realizacji szkoleń
sporządzone na podstawie ankiet wypełnionych
przez uczestników szkoleń,
e) potwierdzone za zgodność kopie list obecności uczestników szkoleń z każdego dnia realizacji
szkoleń,
f) pisemną informację potwierdzającą spełnienie przez bezpośrednich realizatorów szkoleń warunku wskazanego w § 4 ust. 3,
g) dokumentację zdjęciową (w formie elektronicznej) szkoleń, o których mowa w § 4 ust. 1.
§ 12.1. Niewykorzystana część dotacji podlega
zwrotowi na konto Zleceniodawcy po przedstawieniu końcowych rozliczeń zadań określonych
w § 1, nie później niż do dnia 20 grudnia 2009 r.
W przypadku nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji będą naliczane odsetki w wysokości
jak dla zaległości podatkowych.
2. Część dotacji wykorzystana na inny cel niż
określony w niniejszym porozumieniu podlega
zwrotowi na konto Zleceniodawcy do 14 dni od
wezwania do zapłaty wraz z odsetkami w wysokości jak w ust. 1, naliczanymi od dnia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.
3. W przypadku nienależytego wykonania niniejszego porozumienia lub niewykonania, albo
częściowego niewykonania zadań określonych
w § 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu
kwoty dotacji wraz z ustawowymi odsetkami
w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania
porozumienia w terminie 15 dni od daty jego rozwiązania, ale nie później niż do dnia 20 grudnia
2009 r.
§ 13.1. W razie niedotrzymania warunków porozumienia, a w szczególności naruszenia postanowień § 1, 3 - 5 Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.
2. Porozumienie może być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku:
1) nieterminowego wykonania zadań określonych w § 1;
2) nienależytego wykonania niniejszego porozumienia, a w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanych zadań;
3) wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w niniejszym porozumieniu;
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4) niedoprowadzenia przez Zleceniobiorcę do
usunięcia uchybień dotyczących realizacji niniejszego porozumienia w terminie 15 dni od daty
wezwania przez Zleceniodawcę.

Poz. 931-932

§ 17.1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszego porozumienia i zgody obu stron pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 14. Osoba odpowiedzialna po stronie Zleceniobiorcy ponosi odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych w przypadku
dopuszczenia się naruszenia.

§ 18. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego
porozumienia, a nierozstrzygnięte w drodze polubownej rozstrzygać będzie właściwy sąd w Opolu.

§ 15. W sprawach związanych z bieżącą realizacją niniejszego porozumienia Zleceniodawcę
reprezentuje Pełnomocnik Zarządu Województwa
Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 19. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
§ 20. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 16. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zleceniobiorca

Zleceniodawca

Kierownik
Wicemarszałek
Powiatowego
Teresa Karol
Centum Pomocy Rodzinie
w Namysłowie
Ryszard Kalis
932

932
933
POROZUMIENIE NR 19/2009
zawarte w dniu 18 czerwca 2009 r. w Opolu
pomiędzy Województwem Opolskim zwanym
dalej Zleceniodawcą - adres siedziby i korespondencyjny ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP
754-25-49-660 - reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Opolskiego w imieniu, którego działa na postawie uchwały Nr 2322/2008 Zarządu
Województwa Opolskiego z dnia 10 września
2008 r. w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli w imieniu województwa opolskiego z późn. zm.:
Teresa Karol – Wicemarszałek Województwa
Opolskiego
a Powiatem Oleskim, zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
w Oleśnie w imieniu, którego działają:
1. Jan Kus – Starosta Oleski
2. Stanisław Belka – Wicestarosta
Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), zawiera się niniejsze
porozumienie.

§ 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację następujących zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1. Opracowanie informatora powiatowego dotyczącego możliwości uzyskania pomocy w zakresie problemów alkoholowych, narkotykowych,
tytoniowych, przemocy w rodzinie oraz wykluczenia społecznego, kwota dotacji 6.000 zł (sześć
tysięcy zł)
2. Analiza trudnych przypadków – szkolenia dla
pracowników instytucji stykających się z przemocą domową w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy domowej, kwota dotacji 4.200 zł
(cztery tysiące dwieście zł)
3. Prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z udziałem
specjalistów posiadających doświadczenia w zakresie pomagania takim osobom, kwota dotacji
10.800 zł (dziesięć tysięcy osiemset zł).
§ 2.1. Podmiotem realizującym zadania wskazane w § 1 po stronie Zleceniobiorcy będzie Starostwo Powiatowe w Oleśnie.
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2. Dopuszczalne jest zlecanie innym podmiotom
i osobom lub zamawianie przez Zleceniobiorcę realizacji zadań lub elementów zadań objętych niniejszym
porozumieniem.
3. Wydatkowanie środków finansowych otrzymanych na podstawie niniejszego porozumienia może odbywać się jedynie na podstawie umów zleceń,
umów o dzieło, rachunków i faktur.
§ 3.1. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania
wskazanego w § 1 ust. 1 mogą być wydatkowane
wyłącznie zgodnie z poniższymi zapisami:
1) wydanie informatora w formie broszurowej –
koszt 2.500 zł (brutto);
2) wydanie informatora w postaci wkładki do
lokalnej gazety – koszt 2.500 zł (brutto);
3) organizacja konferencji powiatowej dotyczącej tworzenia systemów pomagania – koszt 1.000 zł
(brutto).
2. Zleceniobiorca może w uzasadnionych przypadkach dokonywać przesunięć pomiędzy pozycjami wskazanymi w ust. 1. Przedmiotowe przesunięcia nie mogą być większe niż 10% środków
przeznaczonych na realizację zadania wskazanego
w § 1 ust. 1.
3. Na informatorach w wersji broszurowej oraz
gazetowej umieszczony zostanie herb województwa opolskiego oraz informacja o finansowaniu
wydawnictwa z budżetu województwa opolskiego.
4. Informator w wersji przeznaczonej do druku
zostanie umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnie przed wydaniem
go w postaci wkładki do lokalnej gazety.
§ 4.1. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania
wskazanego w § 1 ust. 2 mogą być wydatkowane
wyłącznie zgodnie z poniższym zapisami:
Przeprowadzenie minimum 42 godz. szkoleń,
dla minimum 60 osób reprezentujących minimum
4 grupy zawodowe, maksymalny koszt 1 godz.
szkolenia 100 zł (brutto) – koszt zadania 4.200 zł
(brutto).
2. Bezpośrednimi realizatorami zajęć podczas
ww. szkoleń mogą być wyłącznie osoby mające
praktyczne doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej lub ze sprawcami takiej przemocy.
3. Zleceniobiorca otrzyma od bezpośrednich realizatorów szkoleń, opracowane i podpisane przez
nich programy tych szkoleń.
§ 5.1. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania
wskazanego w § 1 ust. 3 mogą być wydatkowane
wyłącznie zgodnie z poniższym zapisem:

Poz. 932

Przeprowadzenie minimum 108 godz. zajęć
grupy wsparcia oraz konsultacji indywidualnych
dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
maksymalny koszt prowadzenia przez 1 osobę
1 godz. zajęć grupy wsparcia oraz konsultacji indywidualnych wynosi 100 zł (brutto) – koszt pozycji 10.800 zł (brutto). Ilość przeprowadzonych
godzin konsultacji indywidualnych nie może być
większa niż 20.
2. Osobami prowadzącymi ww. zajęcia grupy
wsparcia oraz konsultacje indywidualne mogą być
wyłącznie osoby mające praktyczne doświadczenie
w pracy z osobami doświadczającymi przemocy
w rodzinie.
§ 6. Zleceniobiorca jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania porozumienia zamieszczać na
wszystkich opracowaniach związanych z realizacją
zleconych zadań (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, publikacjach, wydawnictwach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych,
reklamach, wykazach sponsorów itp. - informacje
o tym, że zadania są dotowane przez Samorząd
Województwa Opolskiego. Informacje takie winny
być również podawane do publicznej wiadomości
w trakcie realizacji zadań.
§ 7.1. Wydatkowanie środków finansowych
pochodzących z dotacji objętej niniejszym porozumieniem na cele inne niż określone w § 1, 3 - 5
oraz w sposób inny niż określony w § 1, 3 - 5
traktowane będzie jako niezgodnie z przeznaczeniem oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Wydatkowanie środków finansowych w ramach niniejszego porozumienia nie może nastąpić
później niż w dniu 20 grudnia 2009 r. Wydatkowanie przedmiotowych środków po dniu 20 grudnia 2009 r. traktowane będzie jako niezgodnie
z przeznaczeniem oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Środki wydatkowane z dotacji objętej niniejszym porozumieniem według stawek godzinowych
wyższych niż wskazane w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1
podlegają zwrotowi na konto Zleceniodawcy, niezwłocznie po wydatkowaniu lub w terminie 14 dni
od wezwania do zwrotu przez Zleceniodawcę.
4. Umowy, rachunki i faktury dotyczące realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem
winny zawierać szczegółowe informacje o przedmiocie płatności, miejscu i czasie realizowanych
czynności oraz o stawkach za realizację przedmiotu płatności.
§ 8. Zleceniobiorca wykona zadanie, o którym
mowa w § 1 do dnia 15 grudnia 2009 r.
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§ 9. Porozumienie zostaje zawarte na czas
określony, tj. od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 10. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy
na realizację zadań, o których mowa w § 1, dotację w wysokości 21 000 zł (dwadzieścia jeden
tysięcy zł) płatną do 30 dni od daty podpisania
niniejszego porozumienia na konto Zleceniobiorcy,
tj. PKO BP S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział
Korporacyjny w Katowicach, Centrum Korporacyjne w Opolu, nr rachunku: 29 1020 3668 0000
5902 0015 6729.
§ 11. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający okresową ocenę wykonania zadań pod
względem rzeczowym i finansowym.
2. Umożliwienia przedstawicielowi Zleceniodawcy bieżącego wglądu w dokumentację finansową i merytoryczną dotyczącą realizacji zadań,
o których mowa w § 1.
3. Poddania się kontroli przeprowadzonej przez
Zleceniodawcę, w zakresie objętym porozumieniem w terminie od momentu zawarcia niniejszego
porozumienia do 24 miesięcy po rozliczeniu zadań.
4. Przekazywania, w terminie 10 dni – na życzenie Zleceniodawcy – informacji o zakresie
i sposobie realizacji porozumienia.
5. Usunięcia w terminie 15 dni, stwierdzonych
przez Zleceniodawcę nieprawidłowości na podstawie jego wniosków i zaleceń.
6. Merytorycznego i finansowego opisania faktur
i rachunków dotyczących realizacji zadań objętych
niniejszym porozumieniem ze wskazaniem, że środki
pochodzą z dotacji z budżetu województwa.
§ 12.1. Zleceniobiorca jest obowiązany do
przedstawienia Zleceniodawcy rozliczeń realizacji
zadań określonych w § 1 pod względem finansowym i merytorycznym w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji zadań, ale nie później niż do
dnia 20 grudnia 2009 r.
2. Rozliczenie każdego z zadań wskazanych
w § 1 sporządzone zostanie odrębnie.
3. Rozliczenie finansowe zadań polega na przekazaniu Zleceniodawcy:
1) wykazu faktur, rachunków i umów;
2) potwierdzonych za zgodność i czytelnych
kserokopii pierwszej oraz drugiej strony ww. faktur i rachunków;
3) potwierdzonych za zgodność i czytelnych
kserokopii ww. umów.
4. Rozliczenie merytoryczne polega na przekazaniu Zleceniodawcy sprawozdań opisowych z realizacji zadań określonych w § 1. Ww. sprawozdania
zawierać będą:
1) w przypadku zadania wskazanego w § 1
ust. 1:
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a) ogólny opis zrealizowanego zadania wraz
z wnioskami z jego realizacji,
b) trzy egz. informatora w wersji wkładki do lokalnej gazety wraz z gazetami,
c) trzy egz. informatora w wersji broszurowej,
d) potwierdzony za zgodność wydruk informatora
ze strony internetowej Starostwa Powiatowego
w Oleśnie,
e) potwierdzoną za zgodność kopię listy obecności uczestników konferencji, o której mowa w § 3
ust. 1 punkt 3 oraz program tej konferencji;
2) w przypadku zadania wskazanego w § 1 ust. 2:
a) ogólny opis zrealizowanego zadania,
b) podpisane przez realizatorów zajęć programy
szkoleń, o których mowa w § 4 ust. 3,
c) podpisane przez realizatorów zajęć wnioski z
ich realizacji,
d) zestawienia zbiorcze ocen realizacji szkoleń
sporządzone na podstawie ankiet wypełnionych
przez uczestników szkoleń,
e) potwierdzone za zgodność kopie list obecności
uczestników szkoleń z każdego dnia realizacji szkoleń,
f) pisemną informację potwierdzającą spełnienie
przez bezpośrednich realizatorów zajęć warunku
wskazanego w § 4 ust. 2,
g) dokumentację zdjęciową (w formie elektronicznej) szkoleń, o których mowa w § 4, ust. 1;
3) w przypadku zadania wskazanego w § 1 ust. 3:
a) ogólny opis zrealizowanego zadania,
b) zestawienie obejmujące daty prowadzenia grup
wsparcia oraz konsultacji indywidualnych, liczbę
godzin przepracowanych w poszczególnych dniach,
nazwiska osób prowadzących i liczby uczestników
grup w poszczególnych dniach,
c) podpisane przez osoby prowadzące grupy
wsparcia i konsultacje wnioski z prowadzenia grup
i konsultacji,
d) zestawienia zbiorcze ocen realizacji grup
wsparcia sporządzone na podstawie ankiet wypełnionych przez uczestników grup,
e) pisemną informację potwierdzającą spełnienie
przez bezpośrednich realizatorów zajęć warunku
wskazanego w § 5 ust. 2.
§ 13.1. Niewykorzystana część dotacji podlega
zwrotowi na konto Zleceniodawcy po przedstawieniu końcowych rozliczeń zadań określonych
w § 1, nie później niż do dnia 20 grudnia 2009 r.
W przypadku nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji będą naliczane odsetki w wysokości
jak dla zaległości podatkowych.
2. Część dotacji wykorzystana na inny cel niż
określony w niniejszym porozumieniu podlega zwrotowi na konto Zleceniodawcy do 14 dni od wezwania do zapłaty wraz z odsetkami w wysokości jak
w ust. 1, naliczanymi od dnia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.
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3. W przypadku nienależytego wykonania niniejszego porozumienia lub niewykonania, albo
częściowego niewykonania zadań określonych
w § 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu
kwoty dotacji wraz z ustawowymi odsetkami w
części proporcjonalnej do stopnia niewykonania
porozumienia w terminie 15 dni od daty jego rozwiązania, ale nie później niż do dnia 20 grudnia
2009 r.
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§ 16. W sprawach związanych z bieżącą realizacją niniejszego porozumienia Zleceniodawcę
reprezentuje Pełnomocnik Zarządu Województwa
Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a Zleceniobiorcę Naczelnik
Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
§ 17. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 14.1. W razie niedotrzymania warunków porozumienia, a w szczególności naruszenia postanowień § 1, 3 - 6 Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.
2. Porozumienie może być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku:
1) nieterminowego wykonania zadań określonych w § 1;
2) nienależytego wykonania niniejszego porozumienia, a w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanych zadań;
3) wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w niniejszym porozumieniu;
4) niedoprowadzenia przez Zleceniobiorcę do
usunięcia uchybień dotyczących realizacji niniejszego porozumienia w terminie 15 dni od daty
wezwania przez Zleceniodawcę.

§ 18.1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszego porozumienia i zgody obu stron pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
§ 19. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego
porozumienia, a nierozstrzygnięte w drodze polubownej rozstrzygać będzie właściwy sąd w Opolu.
§ 20. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
§ 21. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 15. Osoba odpowiedzialna po stronie Zleceniobiorcy ponosi odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych w przypadku
dopuszczenia się naruszenia.

Zleceniobiorca

Zleceniodawca

Starosta
Jan Kus

Wicemarszałek
Teresa Karol

Wicestarosta
Stanisław Belka
933

933
934
POROZUMIENIE NR 20/2009
zawarte w dniu 3 czerwca 2009 r. w Opolu
pomiędzy Województwem Opolskim zwanym
dalej Zleceniodawcą - adres siedziby i korespondencyjny ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP
754-25-49-660 - reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Opolskiego w imieniu, którego działa na postawie uchwały Nr 2322/2008 Zarządu
Województwa Opolskiego z dnia 10 września
2008 r. w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli w imieniu województwa opolskiego z późn. zm.:
Teresa Karol – Wicemarszałek Województwa
Opolskiego

a Powiatem Kluczborskim, zwanym dalej Zleceniobiorcą, w imieniu, którego działa na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 19 marca 2009 r.:
Iwona Rudnicka - Hrynyszyn – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku
Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) zawiera się
niniejsze porozumienie.
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§ 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację następujących zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1. Opracowanie i wydanie informatora powiatowego dotyczącego uzyskania pomocy w zakresie problemów alkoholowych, narkotykowych,
tytoniowych, przemocy w rodzinie oraz wykluczenia społecznego, kwota dotacji 8.700 zł (osiem
tysięcy siedemset zł).
2. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przez specjalistów posiadających doświadczenia w zakresie
pomagania takim osobom, kwota dotacji 12.600 zł
(dwanaście tysięcy sześćset zł).
§ 2.1. Podmiotem realizującym zadania wskazane w § 1 po stronie Zleceniobiorcy będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
2. Dopuszczalne jest zlecanie innym podmiotom
i osobom lub zamawianie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku realizacji
zadań lub elementów zadań objętych niniejszym
porozumieniem.
3. Wydatkowanie środków finansowych otrzymanych na podstawie niniejszego porozumienia
może odbywać się jedynie na podstawie umów
zleceń, umów o dzieło, rachunków i faktur.
§ 3.1. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania
wskazanego w § 1 ust. 1 mogą być wydatkowane
wyłącznie zgodnie z poniższymi zapisami:
1) zebranie danych i pracowanie treści informatora – koszt 1.000 zł (brutto);
2) wydanie informatora w formie broszurowej –
koszt 5.840 zł (brutto);
3) organizacja konferencji powiatowej promującej działania pomocowe – koszt 1.860 zł (brutto).
2. Zleceniobiorca może w uzasadnionych przypadkach dokonywać przesunięć pomiędzy pozycjami wskazanymi w ust. 1. Przedmiotowe przesunięcia nie mogą być większe niż 10% środków
przeznaczonych na realizację zadania wskazanego
w § 1 ust. 1.
3. Na informatorach w wersji broszurowej
umieszczony zostanie herb województwa opolskiego oraz informacja o finansowaniu wydawnictwa z budżetu województwa opolskiego.
4. Informator w wersji przeznaczonej do druku
zostanie umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kluczborku przed wydaniem go w postaci broszury.
§ 4.1. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania
wskazanego w § 1 ust. 2 mogą być wydatkowane
wyłącznie zgodnie z poniższym zapisami:
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Przeprowadzenie minimum 140 godz. zajęć
grupy wsparcia, dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, maksymalny koszt prowadzenia
przez 1 osobę 1 godz. grupy wsparcia wynosi 90
zł (brutto) – koszt pozycji 12.600 zł (brutto).
2. Osobami prowadzącymi ww. grupy wsparcia
mogą być wyłącznie osoby mające praktyczne
doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie.
§ 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania porozumienia zamieszczać na
wszystkich opracowaniach związanych z realizacją
zleconych zadań (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, publikacjach, wydawnictwach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych,
reklamach, wykazach sponsorów itp. - informacje
o tym, że zadania są dotowane przez Samorząd Województwa Opolskiego. Informacje takie winny być
również podawane do publicznej wiadomości
w trakcie realizacji zadań.
§ 6.1. Wydatkowanie środków finansowych
pochodzących z dotacji objętej niniejszym porozumieniem na cele inne niż określone w § 1, 3, 4
oraz w sposób inny niż określony w § 1, 3, 4 traktowane będzie jako niezgodnie z przeznaczeniem
oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Wydatkowanie środków finansowych w ramach niniejszego porozumienia nie może nastąpić
później niż w dniu 20 grudnia 2009 r. Wydatkowanie przedmiotowych środków po dniu 20 grudnia 2009 r. traktowane będzie jako niezgodnie z
przeznaczeniem oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Środki wydatkowane według stawek godzinowych wyższych niż wskazane w § 4 ust. 1,
podlegają zwrotowi na konto Zleceniodawcy, niezwłocznie po wydatkowaniu lub w terminie 14 dni
od wezwania do zwrotu przez Zleceniodawcę.
4. Umowy, rachunki i faktury dotyczące realizacji
zadań objętych niniejszym porozumieniem winny
zawierać szczegółowe informacje o przedmiocie
płatności, miejscu i czasie realizowanych czynności
oraz o stawkach za realizację przedmiotu płatności.
§ 7. Zleceniobiorca wykona zadanie, o którym
mowa w § 1 do dnia 15 grudnia 2009 r.
§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj. od dnia podpisania do dnia 31 grudnia
2009 r.
§ 9.1. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy
na realizację zadań, o których mowa w § 1, dotację w wysokości 21 300 zł (dwadzieścia jeden
tysięcy trzysta zł), płatną do 30 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia na konto Zlecenio-
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biorcy, tj. Bank Spółdzielczy Oddział Kluczbork
88 8876 0009 0036 4161 2000 0001.
2. Zleceniobiorca przyznane środki finansowe
w wysokości 21 300 zł (dwadzieścia jeden tysięcy
trzysta zł) przekaże niezwłocznie na rachunek bankowy należący do realizatora zadań, tzn. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku –
Bank Spółdzielczy Wołczyn Oddział Kluczbork
26 8876 0009 0036 4552 2000 0001.
§ 10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający okresową ocenę wykonania zadań pod
względem rzeczowym i finansowym.
2. Umożliwienia przedstawicielowi Zleceniodawcy
bieżącego wglądu w dokumentację finansową i merytoryczną dotyczącą realizacji zadań, o których
mowa w § 1.
3. Poddania się kontroli przeprowadzonej przez
Zleceniodawcę, w zakresie objętym porozumieniem w terminie od momentu zawarcia niniejszego
porozumienia do 24 miesięcy po rozliczeniu zadań.
4. Przekazywania, w terminie 10 dni – na życzenie Zleceniodawcy – informacji o zakresie i sposobie
realizacji porozumienia.
5. Usunięcia w terminie 15 dni, stwierdzonych
przez Zleceniodawcę nieprawidłowości na podstawie jego wniosków i zaleceń.
6. Merytorycznego i finansowego opisania faktur
i rachunków dotyczących realizacji zadań objętych
niniejszym porozumieniem ze wskazaniem, że środki
pochodzą z dotacji z budżetu województwa.
§ 11.1. Zleceniobiorca jest obowiązany do
przedstawienia Zleceniodawcy rozliczeń realizacji
zadań określonych w § 1 pod względem finansowym i merytorycznym w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji zadań, ale nie później niż do
dnia 20 grudnia 2009 r.
2. Rozliczenie każdego z zadań wskazanych
w § 1 sporządzone zostanie odrębnie.
3. Rozliczenie finansowe zadań polega na przekazaniu Zleceniodawcy:
1) wykazu faktur, rachunków i umów;
2) potwierdzonych za zgodność i czytelnych
kserokopii pierwszej oraz drugiej strony ww. faktur i rachunków;
3) potwierdzonych za zgodność i czytelnych kserokopii ww. umów.
4. Rozliczenie merytoryczne polega na przekazaniu Zleceniodawcy sprawozdań opisowych z realizacji zadań określonych w § 1. Ww. sprawozdania
zawierać będą:
1) W przypadku zadania wskazanego w § 1,
ust. 1:
a) ogólny opis zrealizowanego zadania wraz
z wnioskami z jego realizacji,
b) trzy egz. informatora w wersji broszurowej,
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c) potwierdzony za zgodność wydruk Informatora ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Kluczborku,
d) potwierdzoną za zgodność kopię listy obecności uczestników konferencji, o której mowa w § 3,
ust. 1 punkt 3 oraz program tej konferencji;
2) w przypadku zadania wskazanego w § 1
ust. 2:
a) ogólny opis zrealizowanego zadania,
b) zestawienie obejmujące daty prowadzenia grup
wsparcia, liczbę godzin przepracowanych w poszczególnych dniach, nazwiska osób prowadzących
i liczby uczestników grup w poszczególnych dniach,
c) podpisane przez osoby prowadzące grupy
wsparcia wnioski z prowadzenia grup,
d) zestawienia zbiorcze ocen realizacji grup
wsparcia sporządzone na podstawie ankiet wypełnionych przez uczestników grup,
e) pisemną informację potwierdzającą spełnienie
przez bezpośrednich realizatorów zajęć warunku
wskazanego w § 4 ust. 2.
§ 12.1. Niewykorzystana część dotacji podlega
zwrotowi na konto Zleceniodawcy po przedstawieniu końcowych rozliczeń zadań określonych
w § 1, nie później niż do dnia 20 grudnia 2009 r.
W przypadku nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji będą naliczane odsetki w wysokości
jak dla zaległości podatkowych.
2. Część dotacji wykorzystana na inny cel niż
określony w niniejszym porozumieniu podlega
zwrotowi na konto Zleceniodawcy do 14 dni od
wezwania do zapłaty wraz z odsetkami w wysokości jak w ust. 1, naliczanymi od dnia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.
3. W przypadku nienależytego wykonania niniejszego porozumienia lub niewykonania, albo częściowego niewykonania zadań określonych w § 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty dotacji wraz z ustawowymi odsetkami w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania porozumienia
w terminie 15 dni od daty jego rozwiązania, ale nie
później niż do dnia 20 grudnia 2009 r.
§ 13.1. W razie niedotrzymania warunków porozumienia, a w szczególności naruszenia postanowień § 1, 3 - 5 Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.
2. Porozumienie może być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku:
1) nieterminowego wykonania zadań określonych w § 1;
2) nienależytego wykonania niniejszego porozumienia, a w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanych zadań;
3) wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w niniejszym porozumieniu;
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4) niedoprowadzenia przez Zleceniobiorcę do
usunięcia uchybień dotyczących realizacji niniejszego
porozumienia w terminie 15 dni od daty wezwania
przez Zleceniodawcę.
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2. W sprawach nieregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
§ 18. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego
porozumienia, a nierozstrzygnięte w drodze polubownej rozstrzygać będzie właściwy sąd w Opolu.

§ 14. Osoba odpowiedzialna po stronie Zleceniobiorcy ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku dopuszczenia się naruszenia.

§ 19. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 15. W sprawach związanych z bieżącą realizacją niniejszego porozumienia Zleceniodawcę
reprezentuje Pełnomocnik Zarządu Województwa
Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 20. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Zleceniobiorca:

§ 16. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zleceniodawca:

Dyrektor
Wicemarszałek
Powiatowego
Teresa Karol
Centrum Pomocy Rodzinie
W Kluczborku
Iwona Rudnicka - Hrynyszyn

§ 17.1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszego porozumienia i zgody obu stron pod rygorem
nieważności.
934
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POROZUMIENIE NR 21/2009
zawarte w dniu 10 czerwca 2009 r. w Opolu
pomiędzy Województwem Opolskim zwanym
dalej Zleceniodawcą - adres siedziby i korespondencyjny ul. Piastowska 14, 45 - 082 Opole, NIP
754 – 25 – 49 - 660 - reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Opolskiego w imieniu, którego działa na postawie uchwały Nr 2322/2008
Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10
września 2008 r. w sprawie upoważnienia do
składania oświadczeń woli w imieniu województwa opolskiego z późn. zm.:
Teresa Karol – Wicemarszałek Województwa
Opolskiego
a Powiatem Krapkowickim, zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:
1. Albert Macha – Starosta Powiatu Krapkowickiego.
2. Harald Brol – Wicestarosta Powiatu Krapkowickiego.
Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) zawiera się niniejsze
porozumienie.

§ 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację następujących zadań samorządowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1. Specjalistyczne szkolenie oraz konferencja dla
pracowników ochrony zdrowia i oświaty w zakresie
dotyczącym profilaktyki, diagnozowania i terapii
uszkodzeń płodu spowodowanych alkoholem, kwota
dotacji 6.600 zł (sześć tysięcy sześćset zł)
2. Specjalistyczne szkolenie dla pracowników
instytucji stykających się z przemocą domową –
analiza trudnych przypadków, kwota dotacji 8.100 zł
(osiem tysięcy sto zł).
§ 2.1. Podmiotami realizującymi zadania wskazane w § 1 po stronie Zleceniobiorcy będą: Starostwo
Powiatowe w Krapkowicach w zakresie zadania
wskazanego w § 1 ust. 1 oraz Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w zakresie zadania wskazanego w § 1 ust. 2.
2. Dopuszczalne jest zlecanie innym podmiotom
i osobom lub zamawianie przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach oraz Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Krapkowicach realizacji zadań
lub elementów zadań objętych niniejszym porozumieniem.
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3. Wydatkowanie środków finansowych otrzymanych na podstawie niniejszego porozumienia
może odbywać się jedynie na podstawie umów
zleceń, umów o dzieło, rachunków i faktur.
§ 3.1. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania
wskazanego w § 1 ust. 1 mogą być wydatkowane
wyłącznie zgodnie z poniższym zapisami:
1) przeprowadzenie minimum 26 godz. szkoleń
(8 godz. wykładów + 18 godz. zajęć warsztatowych), dla minimum 40 osób reprezentujących
minimum 3 grupy zawodowe, maksymalny koszt
1 godz. wykładu 200 zł (brutto), maksymalny
koszt 1 godz. zajęć warsztatowych 100 zł – koszt
pozycji 3.400 zł (brutto). Ww. szkolenie zrealizowane zostanie dla 2 grup w wymiarze 13 godz.
zajęć dla każdej grupy;
2) zakup i/lub przygotowanie materiałów dla
uczestników szkoleń. – koszt 500 zł (brutto);
3) poczęstunek dla uczestników szkoleń –
koszt 1.560 zł (brutto);
4) realizacja konferencji podsumowującej szkolenia – koszt pozycji 1.140 zł (brutto).
2. Zleceniobiorca może w uzasadnionych przypadkach dokonywać przesunięć pomiędzy pozycjami wskazanymi w ust. 1. Przedmiotowe przesunięcia nie mogą być większe niż 10% środków
przeznaczonych na realizację zadania wskazanego
w § 1 ust. 1.
3. Bezpośrednimi realizatorami zajęć podczas
ww. szkoleń mogą być wyłącznie osoby mające
praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi lub
osobami dorosłymi z zespołem FAS/FAE.
4. Zleceniobiorca otrzyma od bezpośrednich realizatorów zajęć podczas szkoleń, opracowane i podpisane przez nich programy tych szkoleń.
§ 4.1. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania
wskazanego w § 1 ust. 2 mogą być wydatkowane
wyłącznie zgodnie z poniższym zapisami:
1) przeprowadzenie minimum 50 godz. szkoleń
(10 godz. wykładów wspólnie dla dwóch grup + 40
godz. zajęć warsztatowych, po 20 godzin dla każdej
grupy), dla minimum 30 osób reprezentujących minimum 3 grupy zawodowe, maksymalny koszt
1 godz. wykładu 200 zł (brutto), maksymalny koszt
1 godz. zajęć warsztatowych 100 zł (brutto) – koszt
pozycji 6.000 zł (brutto). Ww. szkolenie zrealizowane zostanie dla 2 grup w wymiarze 30 godz. zajęć
dla każdej grupy;
2) zakup i/lub przygotowanie materiałów na potrzeby szkoleń. – koszt 300 zł (brutto);
3) poczęstunek dla uczestników szkoleń –
koszt 1.800 zł (brutto).
2. Zleceniobiorca może w uzasadnionych przypadkach dokonywać przesunięć pomiędzy pozycjami wskazanymi w ust. 1. Przedmiotowe prze-
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sunięcia nie mogą być większe niż 10% środków
przeznaczonych na realizację zadania wskazanego
w § 1 ust. 2.
3. Bezpośrednimi realizatorami zajęć podczas
ww. szkoleń mogą być wyłącznie osoby mające
praktyczne doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej lub ze sprawcami takiej przemocy.
4. Zleceniobiorca otrzyma od bezpośrednich realizatorów szkoleń opracowane i podpisane przez
nich programy tych szkoleń. W ww. programach
minimum 75% godzin zajęć musi być przeznaczone na analizę trudnych przypadków pomagania
w sytuacjach dotyczących przemocy w rodzinie.
§ 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania porozumienia zamieszczać na
wszystkich opracowaniach związanych z realizacją
zleconych zadań (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, publikacjach, wydawnictwach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych,
reklamach, wykazach sponsorów itp. - informacje
o tym, że zadania są dotowane przez Samorząd
Województwa Opolskiego. Informacje takie winny
być również podawane do publicznej wiadomości
w trakcie realizacji zadań.
§ 6.1. Wydatkowanie środków finansowych
pochodzących z dotacji objętej niniejszym porozumieniem na cele inne niż określone w § 1, 3, 4
oraz w sposób inny niż określony w § 1, 3, 4 traktowane będzie jako niezgodnie z przeznaczeniem
oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Wydatkowanie środków finansowych w ramach niniejszego porozumienia nie może nastąpić
później niż w dniu 20 grudnia 2009 r. Wydatkowanie przedmiotowych środków po dniu 20 grudnia 2009 r. traktowane będzie jako niezgodnie
z przeznaczeniem oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Środki wydatkowane według stawek godzinowych wyższych niż wskazane w § 3 ust. 1
punkt 1 oraz § 4 ust. 1 punkt 1 podlegają zwrotowi na konto Zleceniodawcy, niezwłocznie po
wydatkowaniu lub w terminie 14 dni od wezwania
do zwrotu przez Zleceniodawcę.
4. Umowy, rachunki i faktury dotyczące realizacji
zadań objętych niniejszym porozumieniem winny
zawierać szczegółowe informacje o przedmiocie
płatności, miejscu i czasie realizowanych czynności
oraz o stawkach za realizację przedmiotu płatności.
§ 7. Zleceniobiorca wykona zadanie, o którym
mowa w § 1 do dnia 15 grudnia 2009 r.
§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas
określony, tj. od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2009 r.
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§ 9. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy na
realizację zadań, o których mowa w § 1, dotację
w wysokości 14 700 zł (czternaście tysięcy siedemset zł) płatną do 30 dni od daty podpisania
niniejszego porozumienia na konto Zleceniobiorcy,
tj. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach 49 8884
0004 2001 0000 0202 0001.
§ 10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający okresową ocenę wykonania zadań pod
względem rzeczowym i finansowym.
2. Umożliwienia przedstawicielowi Zleceniodawcy
bieżącego wglądu w dokumentację finansową i merytoryczną dotyczącą realizacji zadań, o których
mowa w § 1.
3. Poddania się kontroli przeprowadzonej przez
Zleceniodawcę, w zakresie objętym porozumieniem w terminie od momentu zawarcia niniejszego
porozumienia do 24 miesięcy po rozliczeniu zadań.
4. Przekazywania, w terminie 10 dni – na życzenie Zleceniodawcy – informacji o zakresie i sposobie
realizacji porozumienia.
5. Usunięcia w terminie 15 dni, stwierdzonych
przez Zleceniodawcę nieprawidłowości na podstawie jego wniosków i zaleceń.
6. Merytorycznego i finansowego opisania faktur
i/lub rachunków dotyczących realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ze wskazaniem, że
środki pochodzą z dotacji z budżetu województwa.
§ 11.1. Zleceniobiorca jest obowiązany do
przedstawienia Zleceniodawcy rozliczeń realizacji
zadań określonych w § 1 pod względem finansowym i merytorycznym w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji zadań, ale nie później niż do
dnia 20 grudnia 2009 r.
2. Rozliczenie każdego z zadań wskazanych
w § 1 sporządzone zostanie odrębnie.
3. Rozliczenie finansowe zadań polega na przekazaniu Zleceniodawcy:
1) wykazu faktur, rachunków i umów;
2) potwierdzonych za zgodność i czytelnych kserokopii pierwszej oraz drugiej strony ww. faktur
i rachunków;
3) potwierdzonych za zgodność i czytelnych
kserokopii ww. umów.
4. Rozliczenie merytoryczne polega na przekazaniu Zleceniodawcy sprawozdań opisowych z realizacji zadań określonych w § 1. Ww. sprawozdania
zawierać będą:
1) w przypadku zadania wskazanego w § 1,
ust. 1:
a) ogólny opis zrealizowanego zadania,
b) podpisane przez realizatorów zajęć programy
szkoleń, o których mowa w § 3 ust. 4,
c) podpisane przez realizatorów zajęć wnioski
z ich realizacji,
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d) zestawienia zbiorcze ocen realizacji szkoleń
sporządzone na podstawie ankiet wypełnionych
przez uczestników szkoleń,
e) potwierdzone za zgodność kopie list obecności uczestników szkoleń z każdego dnia realizacji
szkoleń,
f) pisemną informację potwierdzającą spełnienie przez bezpośrednich realizatorów zajęć warunku wskazanego w § 3 ust. 3,
g) potwierdzoną za zgodność kopię listy obecności uczestników konferencji, o której mowa w § 3
ust. 1, punkt 4 oraz program tej konferencji,
h) dokumentację zdjęciową (w formie elektronicznej) szkoleń oraz konferencji podsumowującej,
o których mowa w § 3 ust. 1;
2) w przypadku zadania wskazanego w § 1
ust. 2:
a) ogólny opis zrealizowanego zadania,
b) podpisane przez realizatorów zajęć programy
szkoleń, o których mowa w § 4 ust. 4,
c) podpisane przez realizatorów szkoleń wnioski
z ich realizacji,
d) zestawienia zbiorcze ocen realizacji szkoleń
sporządzone na podstawie ankiet wypełnionych
przez uczestników szkoleń,
e) potwierdzone za zgodność kopie list obecności uczestników szkoleń z każdego dnia realizacji
szkoleń,
f) pisemną informację potwierdzającą spełnienie
przez bezpośrednich realizatorów zajęć warunku
wskazanego w § 4 ust. 3,
g) dokumentację zdjęciową (w formie elektronicznej) szkoleń, o których mowa w § 4 ust. 1.
§ 12.1. Niewykorzystana część dotacji podlega
zwrotowi na konto Zleceniodawcy po przedstawieniu końcowych rozliczeń zadań określonych w § 1,
nie później niż do dnia 20 grudnia 2009 r. W przypadku nieterminowego zwrotu niewykorzystanej
dotacji będą naliczane odsetki w wysokości jak dla
zaległości podatkowych.
2. Część dotacji wykorzystana na inny cel niż
określony w niniejszym porozumieniu podlega zwrotowi na konto Zleceniodawcy do 14 dni od wezwania do zapłaty wraz z odsetkami w wysokości jak
w ust. 1, naliczanymi od dnia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.
3. W przypadku nienależytego wykonania niniejszego porozumienia lub niewykonania, albo częściowego niewykonania zadań określonych w § 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty dotacji wraz z ustawowymi odsetkami w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania porozumienia
w terminie 15 dni od daty jego rozwiązania, ale nie
później niż do dnia 20 grudnia 2009 r.
§ 13.1. W razie niedotrzymania warunków porozumienia, a w szczególności naruszenia postanowień § 1, 3 - 5 Zleceniodawca może wypowie-
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dzieć niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.
2. Porozumienie może być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku:
1) nieterminowego wykonania zadań określonych w § 1;
2) nienależytego wykonania niniejszego porozumienia, a w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanych zadań;
3) wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w niniejszym porozumieniu;
4) niedoprowadzenia przez Zleceniobiorcę do
usunięcia uchybień dotyczących realizacji niniejszego
porozumienia w terminie 15 dni od daty wezwania
przez Zleceniodawcę.

§ 16. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 14. Osoba odpowiedzialna po stronie Zleceniobiorcy ponosi odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych w przypadku
dopuszczenia się naruszenia.

§ 19. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 17.1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszego
porozumienia i zgody obu stron pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
§ 18. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego
porozumienia, a nierozstrzygnięte w drodze polubownej rozstrzygać będzie właściwy sąd w Opolu.

§ 20. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 15. W sprawach związanych z bieżącą realizacją niniejszego porozumienia Zleceniodawcę reprezentuje Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, a Zleceniobiorcę reprezentuje w zakresie realizacji zadania, wskazanego w § 1 ust. 1
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz w zakresie realizacji zadania wskazanego w § 1 ust. 2 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krapkowicach.
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Zleceniobiorca:

Zleceniodawca:

Starosta
Albert Macha

Wicemarszałek
Teresa Karol

Wicestarosta
Harald Brol
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 22 czerwca 2009 r.
w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi
powiatowej Nr 1751 Chrząstowice - Walidrogi odc. ulica Dworcowa w Chrząstowicach”
pomiędzy:
Gminą Chrząstowice reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Helenę Rogacką
a
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:
1) Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa
2) Członek Zarządu – Krzysztof Wysdak
Strony postanawiają co następuje:
§ 1.1. Strony porozumienia wyrażają wolę
wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1751
Chrząstowice - Walidrogi odc. ulica Dworcowa
w Chrząstowicach”.

2. Strony porozumienia przeznaczają na realizację zadania wymienionego w § 1.1 łącznie kwotę
45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy
złotych 00/100), na którą składają się zapisane
w budżetach stron na 2009 r. kwoty deklarowanych udziałów, określone odpowiednio w § 2 i 3
niniejszego porozumienia.
3. Ostateczny koszt realizacji zadania zostanie
ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, na jego realizację.
§ 2. Powiat Opolski deklaruje, że pokryje koszt
realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż
30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych
00/100).
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§ 3. Gmina Chrząstowice zobowiązuje się do
przekazania w terminie do dnia 20 lipca 2009 r. na
rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A.
I O/Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015
7123 kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnaście
tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania.

3) Niewykorzystana część środków zostanie
zwrócona Gminie Chrząstowice w terminie do 21
dni od daty całkowitego rozliczenia inwestycji.

§ 4.1) Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, jako Zamawiający dokona wyboru
Wykonawcy na wykonanie zadania zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z późn. zm.).
2) Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu w toku procedury wyłonienia Wykonawcy zadania, zapewni udział przedstawiciela Gminy
Chrząstowice na każdym jej etapie.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

§ 8. Powiat Opolski deklaruje, że przygotuje
materiały niezbędne do wyboru wykonawcy.

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną
ze stron porozumienia, przy czym odstąpienie nie
może nastąpić po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 5. Nadzór nad realizowanymi robotami prowadzony będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu.

§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu Opolskiego i jeden dla Gminy Chrząstowice.

§ 6. W przypadku wyboru wykonawcy, który zaoferuje za zakres robót wyszczególniony w kosztorysie inwestorskim cenę niższą niż określona w § 1.2
porozumienia udział finansowy stron nie ulega zmianie, a zaoszczędzone środki będą przeznaczone na
zwiększenie zakresu robót na tym zadaniu w 2009 r.
§ 7.1) Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez wykonawcę w całości na Powiat
Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych.
2) Powiat Opolski przedłoży Gminie Chrząstowice rozliczenie z wykorzystania otrzymanych
środków po zrealizowaniu i odbiorze zadania.
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Powiat Opolski:

Gmina Chrząstowice:

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Henryk Lakwa

Wójt
Helena Rogacka

Wicestarosta Opolski
Krzysztof Wysdak
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 1 lipca 2009 r.
w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi
powiatowej Nr 1147 O Śmiechowice - Karłowice w Karłowicach - ul. Kolejowa”
pomiędzy:
Gminą Popielów reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Dionizego Duszyńskiego
a
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:
1) Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa;
2) Członek Zarządu – Krzysztof Wysdak;

Strony postanawiają co następuje:
§ 1.1. Strony porozumienia wyrażają wolę
wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1147 O
Śmiechowice - Karłowice w Karłowicach - ul. Kolejowa”.
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2. Strony porozumienia przeznaczają na realizację zadania wymienionego w § 1.1 łącznie kwotę
60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), na którą składają się zapisane
w budżetach stron na 2009 r. kwoty deklarowanych udziałów, określone odpowiednio w § 2 i 3
niniejszego porozumienia.
3. Ostateczny koszt realizacji zadania zostanie
ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, na jego realizację.
§ 2. Powiat Opolski deklaruje, że pokryje koszt
realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż
30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych
00/100).
§ 3. Gmina Popielów zobowiązuje się do przekazania w terminie do dnia 10 sierpnia 2009 r. na
rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A.
I O/Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015
7123 kwoty 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania.
§ 4.1) Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, jako Zamawiający dokona wyboru
wykonawcy na wykonanie zadania zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655,
z późn. zm.).
§ 5. Nadzór nad realizowanymi robotami prowadzony będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu.
§ 6. W przypadku wyboru wykonawcy, który zaoferuje za zakres robót wyszczególniony w kosztorysie inwestorskim cenę niższą niż określona w § 1.2
porozumienia udział finansowy stron nie ulega zmianie, a zaoszczędzone środki będą przeznaczone na
zwiększenie zakresu robót na tym zadaniu w 2009 r.

Poz. 936

§ 7.1) Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez Wykonawcę w całości na Powiat
Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych.
2) Powiat Opolski przedłoży Gminie rozliczenie
z wykorzystania otrzymanych środków po zrealizowaniu i odbiorze zadania.
3) Niewykorzystana część środków zostanie
zwrócona Gminie w terminie do 21 dni od daty całkowitego rozliczenia inwestycji.
§ 8. Powiat Opolski deklaruje, że przygotuje
materiały niezbędne do wyboru wykonawcy.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną
ze stron porozumienia, przy czym odstąpienie nie
może nastąpić po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu Opolskiego i jeden dla Gminy.
Powiat Opolski:

Gmina Popielów:

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Henryk Lakwa

Wójt
Dionizy Duszyński

Wicestarosta Opolski
Krzysztof Wysdak
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