
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... .... r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia Gminy Miejskiej Mielec z Gminą Miasto Rzeszów 
w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych 
z terenu Gminy Miejskiej Mielec oraz sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia 
przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie.

2. Projekt porozumienia w powyższej sprawie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 3. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Porządku Publicznego i Regulaminowej.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Kokoszka
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POROZUMIENIE 

zawarte w dniu………………. pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, reprezentowaną przez 

Pełnomocnika – Zdzisława Króla, Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,  

a Gminą Miejską Mielec  

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………... 

w sprawie ustalenia warunków współpracy w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień                    

w Rzeszowie  

§ 1 

Gmina Miasto Rzeszów zobowiązuje się do przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień  

w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Miejskiej Mielec, 

sprawowania opieki nad tymi osobami  do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania 

opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach 

lecznictwa odwykowego. 

§ 2 

1. Gmina Miejska Mielec zobowiązuje się partycypować w kosztach realizacji zadań,  

o których mowa w § 1 poprzez dokonanie jednorazowej wpłaty środków finansowych  

w wysokości 5 800 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych) na konto Urzędu Miasta 

Rzeszowa 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 w terminie 30 dni od daty zawarcia 

porozumienia.  

2. Podstawę ustalenia wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn opłaty za 

pobyt w Izbie (w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Rzeszowa) oraz średniej liczby 

osób nietrzeźwych (z okresu trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy), dowiezionych 

z terenu Gminy Miejskiej Mielec, które po opuszczeniu Izby lub w ciągu 14 dni od jej 

opuszczenia nie uiściły opłaty. 

§ 3 

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia .......................do dnia 31 grudnia 2018 r. 

2.  Porozumienie przestaje wiązać  strony przed upływem terminu określonego w ust.1  

w przypadku, gdy rzeczywiste koszty pobytu osób nietrzeźwych, dowiezionych z terenu 

Gminy Miejskiej Mielec osiągną wysokość, określoną w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia .................... 2017
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§ 4 

1. W terminie do 15 stycznia następnego roku budżetowego Gmina Miasto Rzeszów przedłoży 

sprawozdanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z realizacji porozumienia. 

2. Gmina Miasto Rzeszów zobowiązuje się do zwrotu części środków finansowych 

przekazanych przez Gminę Miejską Mielec, jeżeli faktyczna liczba osób nietrzeźwych 

dowiezionych w okresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 z terenu Gminy Miejskiej Mielec, 

które po opuszczeniu Izby w ciągu 14 dni od jej opuszczenia nie uiściły opłaty, będzie 

mniejsza od średniej liczby osób nietrzeźwych, ustalonej w sposób określony w § 2 ust. 2. 

3.  Ustaloną na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, niewykorzystana część 

środków finansowych, o których mowa ust. 2 , Gmina Miasto Rzeszów  przekaże na konto 

Gminy Miejskiej Mielec nr konta 92 1020 4913 0000 9102 0118 7681  

w terminie do 31 stycznia następnego roku.  

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej            

w postaci aneksu. 

§ 6 

Ewentualne spory, które mogą wynikać ze stosunku zawartego niniejszym porozumieniem, 

będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo dla Gminy Miasta Rzeszów sądy powszechne. 

§ 7 

Porozumienie sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Gminy Miejskiej Mielec. 

 

 

 

Gmina Miasto Rzeszów      Gmina Miejska Mielec 
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