POROZUMIENIE Nr SZ-I-O.04I.

.2017

Sporządzone w dniu............................. r. pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim.
zwanym dalej „Województwem” reprezentowanym przez:
1. Sławomira Kopyścią - Członka Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
2. Krystynę Żejmo-Wysocką

- Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia -

działającego na mocy uchwały Nr 29/996/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 lipca 2015 r.

w

sprawie

upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania

oświadczeń woli związanych z

prowadzeniem bieżącej działalności Województwa, z późn. zm..
a Miastem/Gminą - ......... zwanym/ą dalej „Miastem/Gminą” reprezentowanym/ą przez:
Prezydenta/Burmistrza/Wójta „Miasta/Gminy”.............. - .........................................

na podstawie art. 8 ust. 1. art. 14 ust. 1 pkt. 2. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

województwa (Dz. U. z 2016 roku. poz. 486). art. 216 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.. poz. 885 z późn. zm.). art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z

2016

r..

poz.

487

z

późn.

zm.).

ustawy

6

art.

z

dnia

29

lipca

2005

r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.. poz. 1390) oraz uchwały nr 24/899/13

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia
"Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawskopomorskiego do roku 2020".
§1

1. Przedmiotem Porozumienia jest współpraca

dotycząca

uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie

wspólnej

realizacji

i

wspólnego

Kujawsko - Pomorska „Niebieska Linia”

Pogotow ie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

2. Wykonując uchwalę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 84/99 z dnia
1999 r. w spraw ie Programu

Profilaktyki

dla

10

maja

Województwa Kujawsko - Pomorskiego,

zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi

oraz Narodowym

Programem

Profilaktyki

i

Rozwiązywania Problemów'

Alkoholowych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotow ia dła
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030.

3. Kujawsko - Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w

Rodzinie,

obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”,
a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w
Departamencie

Spraw Społecznych

i

Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. „Województwo” ponosi odpowiedzialność za stronę organizacyjną i merytoryczną zadania w celu

zapewnienia odpow iedniego standardu świadczonych usług, według reguł ustalonych w Krajowym
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020.

W ramach prowadzonych działań interwencyjnych udzielane są telefoniczne i internetowe porady
i konsultacje prawne oraz psychologiczne, a w uzasadnionych życiowo sytuacjach pełna obsługa
prawna (zastępstwo procesowe) i indywidualna terapia psychologiczna. Organizowane są dyżury
prawne

w

największych miastach

województwa

kujawsko-pomorskiego

oraz spotkania

mediacyjne. Nadto w ramach prowadzonych działań, przewidziane są szkolenia i bieżące

konsultacje dla pracowników „Miasta/Gminy” przy realizacji programów edukacyjno korekcyjnych, grup wsparcia oraz innych projektów profilaktycznych w zakresie pomocy ofiarom

przestępstw; w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§2

I. „Miasto/Gmina” zobowiązuje się do współfinansowania Kujawsko — Pomorskiej ..Niebieskiej

Linii” Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ze środków uzyskiwanych z zezwoleń na

sprzedaż alkoholu oraz innych dochodów własnych.

2. Kwota należna w danym roku na rzecz „Województwa” z tytułu współfinansowania Niebieskiej
Linii stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców na stałe zameldowanych w gminie wg stanu

na dzień 30 czerwca roku poprzedniego (na podstawie danych z systemu ewidencji ludności) oraz

stawki 5 gr. za jednego mieszkańca. Wysokość środków na rok 2017 określa ust. 5. a wiatach
następnych wysokość należnej wpłaty określana będzie aneksem do niniejszego „Porozumienia”.
Aneksy zaw ierane będą do końca marca każdego roku.
3. „Miasto/Gmina” przekazywać będzie środki finansowe za dany rok w terminie do dnia 30

czerwca danego roku, na rachunek bankowy: L rząd Marszałkowski Województwa Kujawsko
- Pomorskiego w Toruniu Bank PKO BP Oddział 2 Toruń nr r- ku 12 1020 5011 0000 9702

0201 8794 z dopiskiem „Niebieska Linia”.
„Województwo”

zobowiązuje

się

do

poinformowania

„Miasta/Gminy”

każdorazowo

w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego.
4. W przypadku nie przekazania środków w terminie do 30 czerwca każdego roku za okres zwłoki
naliczane i należne będą „Województwu” odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości

podatkowych.
5. W 2017 roku wysokość wpłaty określa się na kwotę............... zł.

1. Przekazane przez „Miasto/Gminę” środki

finansowe zostaną wykorzystane na merytoryczną

realizację, promocję i obsługę techniczno - księgową zadania, którego dotyczy niniejsze
„Porozumienie”.

zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków

2. „Województwo"

finansowych przekazywanych przez gminy w ramach „Porozumienia" na realizację zadania.
3. „Województwo”

zobow iązuje

się

do

przedstawienia

„Miastu/Gminie”

rocznego

sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji zadania, w terminie do 31 stycznia

następnego roku.
4. W przypadku nie wykorzystania w danym roku środków pozyskanych na realizację zadania,

zostaną one zwrócone do dnia 15 stycznia następnego roku na podany przez „Miasto/Gminę”
numer rachunku bankowego.
§4

1. ..Porozumienie” obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
2. „Porozumienie” zostaje zawarte na czas nieokreślony.

3. Strony mają prawo wypowiedzenia „Porozumienia" z zachowaniem 3-miesięcznego okresu

wypowiedzenia. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia „Porozumienia”, należna roczna
płatność naliczona zostanie w sposób proporcjonalny do czasu jego obowiązywania w danym

roku (iloczyn 1/12 kwoty rocznej x liczba miesięcy obowiązywania w danym roku).

4. Wypowiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej i skutecznie doręczone na adres: Urząd
Marszałkowski

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

w

Toruniu.

ul.

Marii

Skłodowskiej-Curie 73. 87-100 Toruń - Departament Spraw Społecznych i Zdrowia.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym „Porozumieniem” mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, a w sprawach zmiany wyliczenia finansowego przepisy ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.. poz. 885 z późn. zm.).
§5

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których

otrzymuje „Miasto/Gmina”.

Miasto/Gmina

Województwo

.............................................................Nie w

Kontrasygnata Skarbnika Miasta/Gmin
615)

jeden

