
druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia 

w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej wynikającej z odpłatnego
korzystania z usług zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 

w Krakowie w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) 
oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240) oraz § 3 Uchwały Nr LXXXIV/1107/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 
2009 r. w sprawie zmiany nazwy Izby Wytrzeźwień w Krakowie i nadania Statutu Miejskiemu 
Centrum Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Krakowie przy ul Rozrywka 1, Rada Miasta 
Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się dla zakładu budżetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 

w Krakowie wysokość stawki dotacji przedmiotowej, wynikającej z zawartych porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, w 
kwocie 250,00 zł, pomniejszoną o kwotę należności ściągniętych przez Miejskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, na finansowanie kosztów pobytu każdej osoby 
doprowadzonej i przyjętej z terenu gminy celem wytrzeźwienia, z którą zostało zawarte 
porozumienie, do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień 
w Krakowie.

2. Gmina, z którą zostało zawarte porozumienie, będzie przekazywać środki finansowe
kwartalnie, z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, rozpoczynającego kwartał w wysokości 
iloczynu stawki dotacji przedmiotowej i liczby planowanych przyjęć w danym kwartale.

3. Rozliczenie usługi przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
dokonywane będzie kwartalnie do 5-go dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału, 
a nadpłaty z tego tytułu będą zwracane na konto Urzędu Miasta Krakowa do 10-go dnia 
każdego miesiąca po zakończeniu kwartału, a następnie na konto Urzędu Gminy, z którą
zostało zawarte porozumienie do 15-go dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału.

4. W okresie obowiązywania porozumienia, rozliczenia kwartalne będą zawierały także
rozliczenia za poprzednie okresy rozliczeniowe, o ile rozliczenie to ulegnie zmianie w 
stosunku do poprzednich okresów, na skutek postępowań egzekucyjnych dotyczących 
wcześniejszych okresów.



§ 2
Traci moc Uchwała Nr XXX/367/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej wynikającej z odpłatnego korzystania z 
usług zakładu budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Krakowie w ramach zawartych porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2010 r.



Uzasadnienie

W dniu 4 listopada 2009 r. Uchwałą Nr LXXXIV/1107/09 Rada Miasta Krakowa 
podjęła decyzję o zmianie nazwy Izby Wytrzeźwień w Krakowie i nadała Statut Miejskiemu 
Centrum Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Krakowie przy ul. Rozrywka 1. Zmiany 
powyższe wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., stąd też niezbędne jest przyjęcie nowej 
uchwały regulującej kwestie odpłatnego korzystania z usług Miejskiego Centrum Profilaktyki 
Uzależnień w Krakowie przez inne jednostki samorządu terytorialnego w ramach zawartych 
porozumień.


