Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/202/08
Rady Miejskiej w Dębicy z
dnia 31 stycznia 2008 roku

POROZUMIENIE
w sprawie realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie
wspierania osób niepełnosprawnych (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie
powiatowym) oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy (art. 17 ust. 2 pkt 4
ustawy o pomocy społecznej) pn. „WypoŜyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
i urządzeń pomocniczych w Dębicy”
zawarte w dniu ........................... r.
pomiędzy:

Gminą Miasto Dębica z siedzibą w Dębicy, ul. Ratuszowa 2,
reprezentowaną przez:
1. Paweł Wolicki – Burmistrz Miasta Dębica
a
Powiatem Dębickim z siedzibą w Dębicy, ul. Ogrodowa 4,
reprezentowanym przez:
1. Władysław Bielawa – Starosta Powiatu Dębickiego
2. Czesław Kubek – Wice starosta Powiatu Dębickiego
strony porozumienia, w celu realizacji zadania w ramach programu
pn. ”Program ograniczania skutków niepełnosprawności” postanawiają
wspólnie finansować zadanie pn. „WypoŜyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
i urządzeń pomocniczych w Dębicy” .
§1
1.

Zadanie

pn.

„WypoŜyczalnia

sprzętu

rehabilitacyjnego

i

urządzeń

pomocniczych w Dębicy” realizowane będzie przez Gminę Miasto Dębica
2. Powiat Dębicki przeznaczy kwotę 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy
złotych) w 5 ratach po 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
rocznie, poczynając od 2008 roku.
3. Środki finansowe przekazywane będą w następujących terminach:
w 2008r. do dnia………………..
w 2009r. do dnia………………..
w 2010r. do dnia………………..

w 2011r. do dnia………………..
w 2012r. do dnia………………..
4. Środki finansowe przekazywane będą na konto Miasta:
…………………………………………………………………………………………………
§2
Kwota
i

określona

wynagrodzenia

w

§

1

osobowe,

będzie
które

przeznaczona
pokryją

na

zarówno

w

wydatki

bieŜące

części

wydatki

kwalifikowane jak i wydatki niekwalifikowane ww. zadania.
§3
1. Ogólna wartość zadania wg wniosku wynosi: 1 811 666,31 zł (słownie:
jeden milion osiemset jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych
31/100).
2. RóŜnica pomiędzy kosztem ogólnym a wkładem poniesionym przez Powiat
Dębicki pokryta zostanie przez Gminę Miasto Dębica oraz Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Przekazane Miastu przez Powiat środki, o których mowa w § 1,
wykorzystane będą zgodnie z przeznaczeniem, nie podlegają zwrotowi,
a zakupione rzeczy stają się własnością Miasta.
§4
Porozumienie niniejsze strony zawierają na okres 5 lat do 31 grudnia 2012
roku.
§5
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności
§6
Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
§7
Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla kaŜdej ze stron.

