
UCHWAŁA NR XLV/595/18
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do 
uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 i art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) w związku z art.12 ust.5 pkt 1 z dnia 13 czerwca 2003r. 
o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1828 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Orzesze porozumienia z Gminą Mikołów 
w sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Gminy Orzesze do uczestnictwa 
w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w ramach 
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

§ 2. Zasady przyjmowania mieszkańców z terenu Gminy Orzesze do Centrum Integracji 
Społecznej w Mikołowie określi Porozumienie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do 
Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca 
Przewodniczącego 

Rady Miejskiej

Eugeniusz Szala
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Załącznik do uchwały Nr XLV/595/18

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 8 maja 2018 r.

POROZUMIENIE
zawarte w dniu .............. w Mikołowie

pomiędzy:

Gminą Mikołów

NIP 635- 18 05 347

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta -

zwaną dalej "Gminą"

a

Gminą Orzesze reprezentowaną przez Burmistrza -

na podstawie Uchwały Nr .................. Rady Miasta z dnia ............................ w sprawie zawarcia 
porozumienia dotyczącego kierowania osób zamieszkałych na terenie Gminy Orzesze do Centrum 
Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych na podstawie Uchwały Nr XXIX/618/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 
25 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania 
osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Na podstawie art.12 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym 
(DzU. z 2016r. poz.1828) ustala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Mikołów wyraża zgodę na kierowanie osób spełniających kryteria wynikające 
z art.1 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, zamieszkałych na terenie 
Gminy Orzesze do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej 
w Mikołowie.

2. Osoby, opisane w ust.1 kierowane są do Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w celu 
reintegracji społecznej i zawodowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu.

3. Osoby skierowane z Gminy Orzesze przyjmuje Kierownik Centrum, po podpisaniu odrębnie 
z każdą ze skierowanych osób, na okres jednego miesiąca, Indywidualnego Programu Zatrudnienia 
Socjalnego. Po upływie jednego miesiąca Kierownik może przedłużyć okres obowiązywania 
programu o kolejne jedenaście miesięcy.

§ 2. Osoby skierowane z Gminy Orzesze zobowiązane są do uczestnictwa w zajęciach aktywizacji 
społecznej oraz aktywizacji organizowanych przez Centrum, pod nadzorem instruktora zawodu 
zatrudnionego przez Centrum.

§ 3. Liczba osób z Gminy Orzesze kierowanych do Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie 
w okresie realizacji projektu ..................................................... ustalona jest z Gminą Orzesze przez 
Kierownika Centrum.

§ 4. 1. W związku ze współfinansowaniem Projektu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach projektu ........................................., Gmina Mikołów w okresie 
objętym porozumieniem odstępuje od obciążenia Gminy Orzesze kosztami uczestnictwa osób 
skierowanych do Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

2. Koszty ubezpieczenia zdrowotnego i dojazdu osób skierowanych do Centrum Integracji 
Społecznej ponosi Gmina Orzesze.
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§ 5. 1. Przedstawicielem Gminy Mikołów w sprawach określonych w Porozumieniu jest 
Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

2. Przedstawicielem Gminy Orzesze w sprawach określonych w Porozumieniu jest Kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji projektu ................................... tj. od dnia 
......................... do dnia .............................

§ 7. Wszystkie zmiany dotyczące treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Porozumienie podpisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
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