Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie porozumienia z Gminą Opole
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506,
1309, 1696, 1815, 1571) – uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Opole w sprawie
dotyczącej powierzania realizacji zadania publicznego, polegającego na przyjmowaniu do izby wytrzeźwień
funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, osób
dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Namysłów oraz objęcia ich działaniami profilaktycznomotywującymi.
2. Treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr 28/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie
porozumienia z Gminą Opole.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia....................2020 r.
POROZUMIENIE nr …………….
Zawarte w dniu ..........................w Opolu pomiędzy:
Gminą Opole z siedzibą przy ul. Rynek – Ratusz w Opolu, reprezentowaną przez
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – Elżbietę Urzędowską
a
Gminą Namysłów z siedzibą w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3, reprezentowaną przez Burmistrza
Namysłowa –dr Bartłomieja Stawiarskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Renaty Sikory.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze
zm. ) oraz uchwałą nr XXXVIII/396/08 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2008 roku 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 Uchwały nr 28/VIII/19 Rady
Miejskiej w Namysłowie z dnia 09.01.2019 r. w sprawie porozumienia z Gminą Opole, zawiera się porozumienie
dotyczące powierzania realizacji zadania publicznego polegającego na przyjmowaniu do izby wytrzeźwień
funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu osób
dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Namysłów oraz objęcia ich działaniami profilaktycznomotywującymi, o następującej treści:
§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest objęcie przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi
osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu – dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Namysłów
do izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym
i Uzależnienionym w Opolu ( dalej zwanej izbą wytrzeźwień ), polegającymi na przeprowadzaniu rozmów
profilakyczno – motywujących z osobami korzystającymi z opieki izby wytrzeźwień. Celem przeprowadzonych
indywidualnych rozmów profilaktyczno – motywujących jest:
a) poinformowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz udostępnienie materiałów edukacyjnych na ten
temat,
b) poznanie przyczyn spożywania przez nią alkoholu,
c) zmotywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,
d) poinformowanie o metodach leczenia oraz o istniejących grupach samopomocowych.
2. Poddanie się działaniom profilaktycznym, o których mowa w st. 1, osób korzystających z opieki izby
wytrzeźwień jest dobrowolne.
§ 2. W związku z realizacją zadania określonego w § 1, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym
i Uzależnionym w Opolu będzie przesyłał raz na kwartał informację o mieszkańcach Gminy Namysłów
dowiezionych do izby wytrzeźwień funkcjonującej w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym
i Uzależnionym w celu wytrzeźwienia.
§ 3. Koszty realizacji zadania określonego w § 1 wynosi 130,00 złotych na 1 osobę przyjętą do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnienionym w celu wytrzeźwienia. Kwota brutto przeznaczona na
realizację zadania w 2020 roku to 4 680,00 zł.
§ 4. Należność za realizację zadania określonego w § 1 Gmina Namysłów. będzie regulować na podstawie
faktury wystawionej przez Gminę Opole po zakończeniu każdego miesiąca na rachunek bankowy 43 1160
2202 0000 0002 1679 9589 w terminie do 14 dni po otrzymaniu faktury, a za grudzień do 22.12.2020 r..
§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i może być rozwiązane przez
każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia lub za porozumieniem stron w każdym czasie.
§ 6. 1. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli działalności w zakresie objętym realizacją zadania, o którym
mowa w § 1 porozumienia.
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2. Gmina Opole zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia Gminy Namysłów o wszelakich
zdarzeniach mających znaczenie do spraw objętych porozumieniem.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy Namysłów oraz
jeden egzemplarz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
Gmina Namysłów

Gmina Miasta Opola

............................

............................
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie porozumienia z Gminą Opole
1.Podpisanie porozumienia jest warunkiem przyjęcia mieszkańców Gminy Namysłów, którzy znajdują się
w stanie nietrzeźwości, do Izby Wytrzeźwień w Opolu.
2.Przedmiotem niniejszego porozumienia jest objęcie przez Gminę Opole działaniami profilaktycznymi osób
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu – dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Namysłów do
izby wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym
i Uzależnienionym w Opolu (dalej zwanej izbą wytrzeźwień), polegającymi na przeprowadzaniu rozmów
profilakyczno – motywujących z osobami korzystającymi z opieki izby wytrzeźwień. Celem przeprowadzonych
indywidualnych rozmów profilaktyczno – motywujących jest:
a) poinformowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz udostępnienie materiałów edukacyjnych na ten
temat,
b) poznanie przyczyn spożywania przez nią alkoholu,
c) zmotywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,
d) poinformowanie o metodach leczenia oraz o istniejących grupach samopomocowych.
3.Poddanie się działaniom profilaktycznym, o których mowa w st. 1, osób korzystających z opieki izby
wytrzeźwień jest dobrowolne.
Projektodawca: Burmistrz
JH
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