
UCHWAŁA NR XXIX.199.2017
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia przez Gminę Komprachcice z Miastem Opole 
w sprawie korzystania z ulg i zniżek w dostępie do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej 
w ramach funkcjonowania w Mieście Opolu kart: „Opolska Rodzina” i „Opolski Senior” oraz udziału Gminy 
Komprachcice w kosztach wydawania kart.

2. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Komprachcice do podpisania porozumienia pomiędzy Miastem Opole 
i Gminą Komprachcice.

§ 3. Wykonanie umowy powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX.199.2017
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 19 października 2017 r.

POROZUMIENIE

zawarte w dniu ……………………………. w Opolu pomiędzy:

1. Miastem Opole, z siedzibą w Opolu Rynek-Ratusz, reprezentowanym przez

Arkadiusza Wiśniewskiego - Prezydenta Miasta Opola,

zwanym dalej „Miastem”

2. Gminą Komprachcice, reprezentowaną przez

Leonarda Pietruszkę -Wójta Gminy Komprachcice,

zwaną dalej „Gminą”

zwanych dalej także „Stronami”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z ulg i zniżek

w dostępie do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej w ramach funkcjonujących

w Mieście Kart: „Opolska Rodzina” i „Opolski Senior” wprowadzonych uchwałą Nr LII/782/13 Rady

Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Opolska Rodzina” na lata

2014-2018 zmienionej uchwałą Nr XXVII/489/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Opolska Rodzina” na lata 2014-2018.

2. Porozumienie jest deklaracją Prezydenta Miasta Opola o udzieleniu wsparcia dla mieszkańców Gminy

w dostępie do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej z uwagi na jej brak w Gminie na

zasadach preferencyjnych określonych dla posiadaczy przedmiotowych Kart.

3. Strony przystępują do współpracy przy wdrażaniu Karty „Opolska Rodzina” oraz Karty „Opolski

Senior” dla mieszkańców Gminy na zasadzie dobrowolności i partnerstwa w myśl zapisów niniejszego

porozumienia.

§ 2

1. Ilekroć w Porozumieniu jest mowa o osobach uprawnionych należy przez to rozumieć:

a) w ramach Karty „Opolska Rodzina” - dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia zamieszkałe

na terenie Gminy,

b) w ramach Karty „Opolski Senior” - osoby w wieku od 65 roku życia zamieszkałe na terenie

Gminy.

2. Karty potwierdzają uprawnienia do otrzymania ulg i zniżek przez osoby uprawnione, których mowa

w ust.1 w dostępie do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oferowanej przez jednostki

organizacyjne Miasta (z wyłączeniem pozostałych Partnerów Kart).
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3. Karty nie są kartami debetowymi, kredytowymi, obciążeniowymi ani przedpłaconymi, ani też nie

zastępują żadnej formy płatności.

WARUNKI WSPÓŁPRACY

§ 3

Zobowiązania po stronie Miasta:

1. Wydruk Karty „Opolska Rodzina” lub duplikatu będzie realizowany przez Wydział Zdrowia i Rozwoju

Społecznego Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4, na podstawie przedłożonego przez

wyznaczonego i upoważnionego pracownika Gminy wykazu osób uprawnionych w formie

elektronicznej oraz sporządzonej notatki w zakresie ilości wydrukowanych kart.

2. Wydruk Karty „Opolski Senior” lub duplikatu będzie realizowany przez Centrum Edukacyjno –

Informacyjne Senior w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 7a, na podstawie przedłożonego przez

wyznaczonego i upoważnionego pracownika Gminy wykazu osób uprawnionych w formie

elektronicznej oraz sporządzonej notatki w zakresie ilości wydrukowanych kart.

3. Czynności o których mowa w ust.1 i 2 będą wykonywane w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca.

4. Miasto, jako podmiot, któremu zostały powierzone przez Gminę dane osobowe zawarte w wykazach,

o których mowa w ust. 1 i 2, zobowiązuje się do przetwarzania tych danych w trybie i na zasadach

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.

poz. 922 ze zm.).

5. Zagwarantowanie osobom uprawnionym dostępu do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez

jednostki organizacyjne Miasta.

6. Aktualizacja na bieżąco na stronie internetowej www.opole.pl oraz www.seniorwopolu.pl wykazu ulg

i zniżek oferowanych przez jednostki organizacyjne Miasta.

§ 4

Zobowiązania po stronie Gminy:

1. Opracowanie i wdrożenie zasad przyznawania i wydawania Kart, w tym określenia wzoru wniosku

o wydanie karty, weryfikacji osób uprawnionych, sposobu odbioru Kart, kwestii dotyczących ochrony

danych osobowych, analogicznie do przyjętych zasad w Mieście Opolu.

2. Wyznaczenie punktu obsługi oraz zorganizowanie stanowiska pracy przystosowanego kadrowo

i technicznie do procesu obsługi Kart w tym do przyjmowania wniosków, weryfikacji uprawnień,

wydawania Kart oraz ich duplikatów.

3. Przekazywanie wykazu osób uprawnionych w formie elektronicznej na zasadach opisanych w § 3 ust.

1 i 2 zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

4. Ponoszenie opłaty w wysokości 2 zł brutto za każdą wydaną kartę lub jej duplikat na następujących

zasadach:

a) w ramach Karty „Opolska Rodzina” na podstawie wystawianej raz na miesiąc faktury przez Miasto

Opole - Urząd Miasta Opola w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wystawionej na podstawie

wykazu oraz notatki, o których mowa w § 3 ust. 1.

b) w ramach Karty „Opolski Senior” na podstawie wystawianej raz na miesiąc faktury przez Miasto

Opole - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w terminie 7 dni od daty jej otrzymania,

wystawionej na podstawie wykazu oraz notatki, o których mowa w § 3 ust. 2.
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CZAS OBOWIĄZYWANIA

§ 5

1. Porozumienie zostaje zawarte do dnia 31 grudnia 2018 roku.

2. W przypadku kontynuacji przez Miasto programu „Opolska Rodzina”, Strony w terminie trzech

miesięcy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, podejmą decyzję o kontynuacji udziału

Gminy w ww. programie w latach następnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu

wypowiedzenia.

3. Wszelkie postanowienia związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych reguluje osobna

umowa zawarta między Miastem a Gminą oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu

a Gminą.

4. W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem stosuje się przepisy prawa powszechnie

obowiązującego.

5. Wszelkie sprawy sporne między Stronami będą rozwiązywane w drodze wzajemnych uzgodnień

i negocjacji.

6. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

Stron.

Miasto Opole Gmina Komprachcice
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