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Poz. 2410

2410
POROZUMIENIE
O WSPÓ£DZIA£ANIU W ZAKRESIE PROWADZENIA WIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W HENRYKOWIE
zawarte w dniu 21 maja 2008 r.
pomiêdzy: Gmin¹ wiêciechowa reprezentowan¹ przez
Pana Mariana Mielcarka  Wójta Gminy wiêciechowa a
Powiatem Leszczyñskim reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu, w imieniu którego dzia³aj¹:
Pan Krzysztof Benedykt Piwoñski - Starosta Leszczyñski
Pan Krystian Maækowiak - Wicestarosta Leszczyñski

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1592 ze
zm.) w zwi¹zku z art. 17 ust. 1 pkt 12 i art. 19 pkt 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz.
593 ze zm.) Gmina Lipno i Powiat Leszczyñski uzgadniaj¹, co
nastêpuje.

§1. Ilekroæ w niniejszym porozumieniu jest mowa o:
Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê wiêciechowa
Powiecie - Powiat Leszczyñski
wietlicy - wietlica Socjoterapeutyczna w Henrykowie
Ustawie - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej
Organizacji pozarz¹dowej  podmiot dzia³aj¹cy w na rzecz
dzieci dotkniêtych ubóstwem i patologi¹ spo³eczn¹ wy³oniony
w drodze konkursu ofert przeprowadzonego przez Powiat,
któremu zlecono prowadzenie wietlic socjoterapeutycznych
na terenie Powiatu.
§2. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wspó³dzia³anie Gminy wiêciechowa oraz Powiatu Leszczyñskiego
w zakresie obs³ugi merytorycznej, formalnej oraz finansowej
zwi¹zanej z prowadzeniem wietlicy Socjoterapeutycznej w
Henrykowie.
2. Strony ustalaj¹, ¿e wietlica czynna bêdzie od poniedzia³ku do czwartku w okresie od stycznia do maja i od
padziernika do grudnia 2008 r., przez cztery godziny dziennie.
3. Zakres zobowi¹zañ i uprawnieñ organizacji pozarz¹dowej - Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego Krokus dzia³aj¹cej za Powiat Leszczyñski w zakresie prowadzenia wietlicy okrela odrêbna umowa zawarta zgodnie z ustaw¹ o
pomocy spo³ecznej w wyniku rozstrzygniêcia konkursu ofert
na realizacjê zadania z zakresu pomocy spo³ecznej w postaci
organizacji wietlic socjoterapeutycznych zlokalizowanych na
terenie Powiatu.

§3. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do podejmowania w roku
2008 dzia³añ s³u¿¹cych dzia³alnoci wietlicy, w szczególnoci
do:
1) Nieodp³atnego udostêpnienia lokalu, w którym wietlica
ma siedzibê oraz ponoszenia wszelkich wydatków zwi¹zanych z jego bie¿¹cym utrzymaniem (op³aty za energiê
elektryczn¹, gaz, ogrzewanie itp.).
2) Zorganizowania w sposób kompleksowy do¿ywiania dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cych do wietlicy.
3) Zapewnienia rodków na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ wietlicy
(np. artyku³y biurowe, pomoce dydaktyczne, drobne przedmioty s³u¿¹ce zabawie i terapii, imprezy okolicznociowe,
zorganizowanie transportu uczestnikom imprez odbywaj¹cych siê poza siedzib¹ wietlicy itp.)
4) Pokrycia kosztów wynagrodzenia kadry zatrudnionej w
wietlicy w okresie od stycznia do kwietnia 2008 r.
3. W bud¿ecie Gminy na rok 2008 zapewniono na realizacjê dzia³añ, o których mowa w ust. 1 rodki finansowe w
wysokoci 11 500 z³, s³ownie jedenacie tysiêcy piêæset z³otych.
§4. 1. Powiat zobowi¹zuje siê do:
1) Pokrycia kosztów zwi¹zanych z bie¿¹cym funkcjonowaniem wietlicy w roku 2008.
2) Pokrycia kosztów wynagrodzenia kadry zatrudnionej w
wietlicy w miesi¹cu maju 2008 r. oraz w okresie od
padziernika do grudnia 2008 r.
3) Zorganizowania imprezy integracyjnej dla dzieci korzystaj¹cych ze wszystkich wietlic socjoterapeutycznych zlokalizowanych na terenie Powiatu.
4) Pokrycia kosztów zwi¹zanych z prowadzeniem wietlic
socjoterapeutycznych przez Stowarzyszenie Spo³eczno Kulturalne Krokus.
5) Prowadzenia przez psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie grupowych
zajêæ socjoterapeutycznych.
6) Zapewnienia diagnozy i konsultacji psychologicznych przez
psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.
2. W bud¿ecie Powiatu na rok 2008 zapewniono na
realizacjê dzia³añ, o których mowa w §4 ust. 1 porozumienia
rodki finansowe.
1) Na dzia³alnoæ wietlic socjoterapeutycznych zlokalizowanych na terenie Powiatu rodki finansowe w wysokoci
53.000 z³, s³ownie piêædziesi¹t trzy tysi¹ce z³otych.
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2) Na dzia³alnoæ, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 w
wietlicy socjoterapeutycznej w Henrykowie Powiat przeznaczy rodki finansowe w wysokoci 8 664 z³, s³ownie
osiem tysiêcy szeæset szeædziesi¹t cztery z³ote.
§5. Koordynatorem realizacji przedmiotu niniejszego porozumienia ze strony Gminy jest Gminny Orodek Pomocy
Spo³ecznej w wiêciechowie oraz Pe³nomocnik Gminy ds.
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, za ze strony
Powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.
§6. Strony zobowi¹zuj¹ siê do wzajemnego wspó³dzia³ania i informowania o bie¿¹cych sprawach dotycz¹cych obszaru funkcjonowania wietlicy, zastrzegaj¹c sobie równoczenie
prawo dostêpu do dokumentacji i kontroli dzia³añ podejmowanych przez kierownika wietlicy oraz organizacjê pozarz¹dow¹.

§9. Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
§10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1592 ze zm.),
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.
§11. Porozumienie niniejsze podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego zgodnie z art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449).

§7. Porozumienie niniejsze zawarte zosta³o na czas oznaczony: od dnia 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Wójt Gminy wiêciechowa
(-) Marian Mielcarek

§8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewa¿noci.

Wicestarosta Leszczyñski
(-) Krystian Maækowiak
Starosta Leszczyñski
(-) Krzysztof Benedykt Piwoñski

2411
POROZUMIENIE
O WSPÓ£DZIA£ANIU W ZAKRESIE PROWADZENIA WIETLICY
SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W DROBNINIE, GARZYNIE I PAW£OWICACH
zawarte w dniu 21 maja 2008 r.
pomiêdzy: Gmin¹ Krzemieniewo reprezentowan¹ przez:
Pana Andrzeja Pietrulê  Wójta Gminy Krzemieniewo a Powiatem Leszczyñskim reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu, w imieniu którego dzia³aj¹:
Pan Krzysztof Benedykt Piwoñski - Starosta Leszczyñski
Pan Krystian Maækowiak - Wicestarosta Leszczyñski

§1. Ilekroæ w niniejszym porozumieniu jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Krzemieniewo.
2) Powiecie - Powiat Leszczyñski.
3) wietlicy - wietlica Socjoterapeutyczna w Drobninie,
Garzynie i Paw³owicach.
4) Ustawie - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1592 ze
zm.) w zwi¹zku z art. 17 ust. 1 pkt 12 i art. 19 pkt 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz.
593 ze zm.) Gmina Krzemieniewo i Powiat Leszczyñski uzgadniaj¹, co nastêpuje.

5) Organizacji pozarz¹dowej  podmiot dzia³aj¹cy w na rzecz
dzieci dotkniêtych ubóstwem i patologi¹ spo³eczn¹ wy³oniony w drodze konkursu ofert przeprowadzonego przez
Powiat, któremu zlecono prowadzenie wietlic socjoterapeutycznych na terenie Powiatu.
§2. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wspó³dzia³anie Gminy Krzemieniewo oraz Powiatu Leszczyñskiego
w zakresie obs³ugi merytorycznej, formalnej oraz finansowej

