Uchwała Nr XVII/160/2016
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie:
Mazowiecki.

udzielenia pomocy finansowej

Samorządowi

Gminy Miasto Tomaszów

N a podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 1O ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami Dz. U. z 2015 r. poz.1045
i poz. 1890) oraz art. 220 w związku z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami Dz. U. z 2013r. poz.
938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 Dz.U.
z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1045, poz.
1513, poz. 1854, Dz. U. z 2016r. poz. 1189, poz. 1269, poz.1830 i poz. 1890) Rada Miejska
w Opocznie uchwala co następuje:
§1. Z dochodów własnych Gminy Opoczno przekazuje się dla Samorządu Gminy Miasto
Tomaszów Mazowiecki środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące
złotych 00/1 OO) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony
zdrowia polegającego na objęciu opieką rehabilitacyjną dzieci niepełnosprawne
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z terenu Gminy Opoczno realizowanego przez
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.
§2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy
Opoczno na rok 2016.
§3. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte pomiędzy
Gminą Opoczno a Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, do zawarcia którego upoważnia się
Burmistrza Opoczna.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§5.

Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Grzegorz

Wołqkiewicz

POROZUMIENIE NR ........ „

z dnia ....................... „

...... .... 2016

....

2016 r.

w sprawie powierzenia przez Gminę Opoczno - Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki
wykonania zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia realizowanego przez
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim przy
ul. Jana Pawła II 64/66

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały NR ............ Rady
Miejskiej
w Opocznie do zawarcia w imieniu Gminy Opoczno porozumienia
międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, oraz upoważnienia
wynikającego z Uchwały
Nr XXVIII/296/04 Rady Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 27 października 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego do zawarcia w imieniu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, oraz
art. 13 pkt. 6a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1484), strony
Gmina Opoczno, reprezentowana przez Burmistrza Opoczna - Rafała Kądzielę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Bąk
oraz
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki,
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Marcina Witko,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Marioli Sobolewskiej
postanawiają,

co następuje:

§ 1.1. Gmina Opoczno powierza Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki wykonanie zadania
publicznego z zakresu ochrony zdrowia polegającego na objęciu opieką rehabilitacyjną
dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, a w wyjątkowych
sytuacjach, za zgodą Burmistrza Opoczna, dzieci bez orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności z terenu Gminy Opoczno, realizowanego przez Ośrodek
Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.
2. Gmina Opoczno zobowiązuje się do partycypacji w kosztach wykonywania zadań,
o których mowa w ust. 1 w formie dotacji celowej.
§ 2. 1. Wysokość dotacji na realizację zadań określonych w§ 1 ustala się w kwocie 4.000,00
zł (słownie: cztery tysiące złotych) przekazywanej w czterech ratach:
1) pierwsza do 31 marca 2016 roku w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych),

2) druga do 15 kwietnia 2016 roku w wysokości 1.000,00 zł

(słownie:

jeden tysiąc

złotych),

3) trzecia do 15 lipca 2016 roku w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
4) czwarta do 15 października 2016 roku w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych).

2. Dotacja przekazana zostanie na konto: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, ING
Bank Śląski, Centrum Korporacyjne w Łodzi ul. Kopcińskiego 73/75, nr konta: 82 1050
1461 1000 0023 6464 4274.
§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w § 2 rozliczana będzie proporcjonalnie do ilości wykonanych
świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1.

2. Ustala się na rok 2016 wartość jednego świadczenia w wysokości 10,50 zł.
3. Adekwatnie do wartości partycypacji w kosztach oraz wartości jednego świadczenia
w 2016 roku przydziela się łącznie 380 świadczeń.
4. Po wykorzystaniu przez Gminę Opoczno limitu określonego na 2016 rok w ust. 3,
świadczenia nie będą wykonywane. Strony dopuszczają możliwość zawarcia aneksu
do porozumienia powiększającego ilość wykonywanych świadczeń oraz wysokości
dotacji.
§ 4. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zobowiązuje się do:
1) prowadzenia pełnej, szczegółowej dokumentacji medycznej, która będzie jednocześnie
stanowić podstawę rozliczenia dotacji,
2) udostępnienia na wniosek Gminy Opoczno dokumentacji potwierdzającej realizację
zadania,
3) udzielania na wniosek Gminy Opoczno informacji o ilości wykonanych świadczeń
w ujęciu miesięcznym w formie elektronicznej na wskazany przez Gminę adres
mailowy,
4) składania kwartalnych sprawozdań (za I, II i III kwartał) do 20 dnia pierwszego
miesiąca po zakończeniu kwartału oraz rocznego sprawozdania do 20 stycznia
2017 roku z realizacji powierzonego zadania, zawierających informację o wielkości
wykorzystanej dotacji oraz specyfikację ilości i rodzajów wykonanych świadczeń.
§ 5. 1. Środki na realizację zadania niewykorzystane przez Gminę Miasto Tomaszów
Mazowiecki podlegają zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku na
rachunek Gminy Opoczno 60 8973 0003 0020 0377 6474 0001.
2. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym w ust. 1 nalicza się odsetki
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia
następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 1.
§ 6. Porozumienie zostało zawarte na okres od dnia 2 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 8. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszego
porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Gminy Opoczno.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia
2 stycznia 2016 r.
§ 10. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla
każdej ze stron.
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