
POROZUMIENIE  

 

zawarte w dniu 5 września 2019r. w Dobrzeniu Wielkim pomiędzy: 

 Gminą Opole, z siedzibą przy ul. Rynek – Ratusz w Opolu, reprezentowaną przez 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………, a 

 Gminą Dobrzeń Wielki,  z siedzibą w (46-081) Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 

 NIP 9910495569, reprezentowaną przez Piotra Szlapę – Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309) w związku z:  Uchwałą nr XXXVIII/396/08 Rady Miasta Opola  

z dnia 23 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie z gminami województwa 

opolskiego porozumień dotyczących przejęcia przez Miasto Opole zadania w zakresie objęcia działaniami 

profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień  

w Opolu w stanie nietrzeźwości oraz Uchwałami Nr IX/67/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 

sierpnia 2019r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania Narkomani (§2 ust. 3 i 4 załącznika do Uchwały) oraz  nr IX/68/2019 Rady Gminy Dobrzeń 

Wielki z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole 

oraz udzielenia dotacji, wyżej wymienione strony zawierają Porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest objęcie przez Miasto Opole działaniami 

profilaktycznymi mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki zagrożonych uzależnieniem od 

alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień funkcjonującej  

w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, 

zwanej dalej Izbą Wytrzeźwień. Działania profilaktyczne obejmują przeprowadzanie 

indywidualnych rozmów profilaktyczno – motywujących z osobami korzystającymi z opieki 

Izby Wytrzeźwień, których celem jest:  

1) poinformowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz udostępnienie 

materiałów edukacyjnych na ten temat; 

2) poznanie przyczyn spożywania alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia 

odwykowego; 

3)   poinformowanie o metodach leczenia oraz o istniejących grupach samopomocowych. 

2. Poddanie się działaniom profilaktycznym, o których mowa w pkt. 1, osób korzystających  

z opieki Izby Wytrzeźwień, jest dobrowolne. 

§ 2. 

Koszt realizacji zadania określonego w § 1 ustala się w wysokości  130zł (sto trzydzieści złotych) 

od jednej osoby. 



  

§ 3. 

1. W związku z realizacją zadań określonych w § 1 Gmina Dobrzeń Wielki przekaże Miastu 

Opole dotację w wysokości 2 600zł  z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w  

§1 Porozumienia. 

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji nastąpi w formie faktury wystawionej dla Gminy 

Dobrzeń Wielki za wykonanie zadań , o których mowa w § 1. 

3. Niewykorzystana do końca roku budżetowego  część dotacji podlega zwrotowi do budżetu 

Gminy Dobrzeń Wielki , zgodnie z przepisami art. 251 ustawy o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019r., poz. 869, z późn. zm.),  najpóźniej do dnia 31 stycznia 2017r. 

§ 4. 

Porozumienie zostaje zawarte na okres od 5 września  2019r. do 31 grudnia 2019r. 

§ 5. 

1. Gmina Dobrzeń Wielki zastrzega sobie prawo kontroli działalności Izby Wytrzeźwień  

w zakresie objętym realizacją zadania, o którym mowa w § 1 Porozumienia. 

2. Miasto Opole zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Gminy Dobrzeń Wielki  

o wszelkich zdarzeniach mających znaczenie dla przedmiotu Porozumienia. 

§ 6. 

1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie będą miały 

odpowiednio: przepisy ustawy o finansach publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

§ 7. 

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron oraz jeden egzemplarz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym  

i Uzależnionym w Opolu. 

 

Gmina  Dobrzeń Wielki                                                                                      Miasto Opole 

 

 

 

 

 


