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Załącznik nr 2 

do Zasad udzielania dotacji 

 

 

 

WZÓR 

 

POROZUMIENIE  

 

zawarte w dniu .............................. w Katowicach, 

 

pomiędzy: 

 

Marszałkiem Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037), przy ulicy Ligonia 46, 

zwanym dalej „Marszałkiem” 

 

reprezentowanym przez: 

 

…………………………… – ………………………………………………………………………………… 

– na podstawie Upoważnienia Marszałka Województwa Śląskiego Nr ……………………… z dnia 

………………………………. roku 

 

a 

 

……………………………… z siedzibą w …………………………., przy ul. …………………………. 

reprezentowanym/ą przez: 

 

…………………………… – ………………………….. 

…………………………… – …………………………. 

 

zwane/ą dalej „Instytucją tworzącą Centrum” 

 

Instytucja tworząca Centrum oraz Marszałek zwani są w dalszej części porozumienia „Stronami”. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.), art. 7 ust. 2 oraz art. 8 /oraz art. 8a ustawy  
z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 
ze zm.), art. 2 ust. 1 pkt 1-2 i 6-8, art. 4 oraz art. 9

3 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) /art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w związku z Uchwałą  
nr V/17/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie 
przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie 
śląskim na lata 2016-2020.  
 

Przedmiot porozumienia 

 

§ 1 

1. Przedmiotem porozumienia jest przyznanie przez Marszałka dotacji celowej w wysokości nie 

większej niż ……………….. złotych (słownie: ………………………… 00/100) z budżetu 

Województwa Śląskiego, z działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85154 – 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § …………………, na pierwsze wyposażenie oraz/lub  
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na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej z siedzibą  

w ………………. przy ul. ………………, zwanego dalej „Centrum”, utworzonego przez 

……………….. z siedzibą w …………… na mocy decyzji Wojewody Śląskiego  

Nr ……………….. z dnia ……………….. roku, a rozpoczynającego działalność z dniem 

……………….. roku
1
. 

2. Dotację, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na: 

1) pierwsze wyposażenie Centrum w wysokości ……………….. złotych (słownie: 

……………….. 00/100), w tym: 

 przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć w Centrum pomieszczeń 

przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną, 

 wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn 

i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności w ramach reintegracji 

zawodowej, 

 zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia działalności. 

2) działalność Centrum przez okres pierwszych 3 miesięcy w wysokości do ……………….. 

złotych (słownie: ……………….. 00/100). 

zgodnie z harmonogramem i kosztorysem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

porozumienia. 

3. Dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy przekazuje się Centrum  

w trzech ratach miesięcznych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  

za który została przyznana dotacja, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku 

o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 ze zm.). 

4. Instytucja tworząca Centrum w terminach odpowiednio do:  

1) ……………….. roku, 

2) ……………….. roku, 

3) ……………….. roku, 

 zobowiązana jest do złożenia w siedzibie Marszałka, oświadczenia w formie dokumentowej, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia, zawierającego liczbę 

uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczbę 

pracowników Centrum zatrudnionych na okres nie krótszy niż rok, według stanu na koniec 

każdego z 3 pierwszych miesięcy działalności. W przypadku niezłożenia oświadczeń  

we wskazanych terminach, dotacja na działalność Centrum przez okres pierwszych  

3 miesięcy nie zostanie przekazana. 

5. Ostateczna kwota dotacji na działalność Centrum przez okres pierwszych 3 miesięcy stanowi 

kwotę wynikającą ze wzoru określonego w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku  

o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 ze zm.).  

 

§ 2 

1. Instytucja tworząca Centrum oświadcza, że Centrum działa w formie jednostki wyodrębnionej 

organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem 

organizacyjnym i finansowym, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów  

i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości. 

2. Instytucja tworząca Centrum oświadcza, że dokumenty dołączone do wniosku są aktualne,  

a decyzja o przyznaniu statusu Centrum wydana przez Wojewodę Śląskiego ostateczna. 

3. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1 przyznana jest w ramach Programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 - 

2020
2
. 

                                                 
1
 W przypadku dotacji na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy. 

2
 Programy przyjmowane na kolejne lata. 
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§ 3 

Instytucja tworząca Centrum zobowiązuje się do prowadzenia w jego ramach reintegracji 

zawodowej i społecznej, w tym poprzez realizację indywidualnego programu zatrudnienia 

socjalnego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 ze zm.). 

 

§ 4 

1. Dotacja, o której mowa powyżej, zostanie przekazana Instytucji tworzącej Centrum  

na rachunek bankowy w ……………… w ……………….., nr ………………., w następujących 

terminach: 

1) w części określonej w § 1 ust. 2 pkt 1) w terminie do 30 dni od zawarcia niniejszego 

porozumienia, 

2) w części określonej w § 1 ust. 2 pkt 2) w trzech ratach miesięcznych w terminie do 10 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana dotacja. 

2. Instytucja tworząca Centrum oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 

rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie 

krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Marszałkiem, wynikających  

z zawartego porozumienia. 

3. Warunkiem przekazania środków finansowych na realizację zadań wynikających z Programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 - 

2020 jest wniesienie odpowiedniej wysokości opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na 

obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu na rachunek bankowy 

dochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

4. W przypadku braku wpływu środków z tytułu opłat, o których mowa w ust. 3, Instytucji 

tworzącej Centrum nie zostaną przekazane środki finansowe, a Instytucja tworząca centrum 

nie może mieć z tego tytułu roszczeń do Marszałka. 

 

Sposób wykonania zadania – termin realizacji zadania i wykorzystania dotacji 

 

§ 5 

1. Termin realizacji zadania w części finansowanej z dotacji ustala się od dnia 

…………………………../ podpisania porozumienia do dnia ……………………………… roku. 

2. Przyznane środki finansowe:  

1) na pierwsze wyposażenie Centrum, Instytucja tworząca Centrum zobowiązana jest 

wykorzystać od ………………… roku do …………………… roku, a niewykorzystane 

zwrócić do ……………….. roku 

2) na działalność Centrum przez okres pierwszych 3 miesięcy przekazane w trzech ratach 

miesięcznych, Instytucja tworząca Centrum zobowiązana jest wykorzystać od 

……………… roku do …………… roku, a niewykorzystane zwrócić do ………………. roku  

na konto Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Banku Pekao S. A. w Warszawie,  

nr 98 1240 1330 1111 0010 5441 3336.  

3. Ostatnia rata dotacji zostanie wypłacona w wysokości różnicy pomiędzy ostateczną kwotą 

dotacji ustaloną w oparciu o oświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 4, a kwotą wypłaconych 

rat. W razie, gdy wypłacona kwota dotacji przewyższa wartość ostateczną dotacji stosuje się 

§ 10 ust. 2 odpowiednio. 

4. Do środków finansowych zwracanych po terminach określonych w ust. 2 pkt 1)/ i 2) Instytucja 

tworząca Centrum zobowiązana jest doliczyć odsetki jak dla zaległości podatkowych, 

naliczanych od dnia przekazania dotacji. 
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5. W przypadku dokonywania ewentualnego zwrotu niewykorzystanych środków finansowych  

na rachunek bankowy wskazany w ust. 2, w treści przelewu należy wskazać numer 

porozumienia, którego dotyczy zwrot, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków 

finansowych dotacji i odsetek bankowych. 

6. W uzasadnionych przypadkach terminy, o których mowa w ust. 2 mogą ulec zmianie,  

co zawarte zostanie w stosownym aneksie do porozumienia. 

7. Terminy, o których mowa w ust. 2 stanowią przedział czasu, w którym wszelkie wydatki 

dotyczące realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem mają być poniesione. 

Dowody księgowe oraz inne materiały określone w § 9 ust. 2 wykraczające poza te daty, nie 

będą uwzględniane w rozliczeniu dotacji. 

 

Sposób wydatkowania dotacji 

 

§ 6  

1. Instytucja tworząca Centrum zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków 

finansowych zgodnie z celem na jaki je uzyskała i na warunkach określonych niniejszym 

porozumieniem. Dotyczy to także ewentualnych przychodów od środków finansowych 

przekazanych przez Marszałka na realizację porozumienia, w tym odsetek bankowych, które 

należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania i ująć w sprawozdaniu lub zwrócić  

na rachunek bankowy, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

2. Instytucja tworząca Centrum jest zobowiązana do efektywnego wykorzystywania przyznanej 

dotacji z możliwością dokonania przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami 

wymienionymi w kosztorysie zadania, wyłącznie w zakresie środków finansowych ujętych  

w § 1 ust. 2 pkt. 1) niniejszego porozumienia. 

3. Warunkiem dokonania przesunięć, o których mowa w ust. 2 jest poinformowanie o tym fakcie 

w formie dokumentowej Marszałka, jednakże nie później niż 14 dni przed terminem 

końcowym wykonania zadania, uzyskanie jego zgody oraz pełna realizacja zakresu zadania. 

4. Instytucja tworząca Centrum składa oświadczenie o rozliczaniu lub nie rozliczaniu podatku 

VAT, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego porozumienia. 

5. Kwoty poniesionych kosztów należy przedstawiać w rozliczeniu wg wartości brutto jeżeli: 

1) Instytucja tworząca Centrum nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego 

o naliczony VAT, 

2) Instytucji tworzącej Centrum nie przysługuje prawo zwrotu podatku VAT z Urzędu 

Skarbowego,  

w pozostałych przypadkach należy przedstawiać kwoty wg wartości netto. 

6. W przypadku, gdy Instytucja tworząca Centrum złożyła oświadczenie o rozliczaniu podatku 

VAT, a w sprawozdaniu końcowym z realizacji porozumienia kwoty poniesionych wydatków 

przedstawiła według wartości brutto, wówczas zobowiązana jest do zwrotu na rzecz 

Marszałka kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT w terminie wskazanym  

w § 5 ust. 2 pkt 1.    

 

§ 7  

Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących 

z dotacji Instytucja tworząca Centrum stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).  
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Sposób i zasady rozliczenia dotacji – termin i rodzaj składanych dokumentów 

 

§ 8  

Instytucja tworząca Centrum jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji 

finansowo-księgowej i ewidencji księgowej, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.),  

w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 

 

§ 9  

1. Sprawozdanie końcowe z realizacji porozumienia powinno zostać sporządzone i złożone  

do Marszałka przez Instytucję tworzącą Centrum na formularzu zgodnym ze wzorem 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 

2016 roku w sprawie określenia wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 97), stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego porozumienia, w terminie  

do dnia 31 marca ………….. roku. 

2. Do sprawozdania końcowego należy przedłożyć materiały dokumentujące zrealizowanie 

zadania, w tym:  

1) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem faktur i rachunków opisanych  

w sposób trwały zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej www.rops-

katowice.pl, potwierdzenia zapłaty, dzienniki zajęć, listy obecności, raporty etc., 

2) zestawienie zbiorcze dołączonych dowodów księgowych, którego wzór stanowi załącznik 

nr 5 do porozumienia, 

3. Marszałek ma prawo żądać, aby Instytucja tworząca Centrum w wyznaczonym terminie 

przedstawiła dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdania końcowego, Marszałek wzywa pisemnie 

Instytucję tworzącą Centrum do jego złożenia. Niezastosowanie się do wezwania może 

skutkować przeprowadzeniem kontroli, której wyniki mogą stanowić podstawę do rozwiązania 

porozumienia. 

5. Końcowe rozliczenie nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Marszałka sprawozdania,  

o którym mowa w ust.1, o czym Instytucja tworząca Centrum zostanie poinformowana 

pisemnie. 

6. Po zakończeniu realizacji zadania Instytucja tworząca Centrum zobowiązana jest 

przedstawiać corocznie w okresie 5 lat od uzyskania dotacji, w terminie do końca każdego 

roku kalendarzowego, począwszy od roku następującego po roku, w którym udzielona 

została dotacja, oświadczenie o kontynuowaniu działalności zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

niniejszego porozumienia. 

 

§ 10  

1. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na wykorzystanie dotacji niezgodnie  

z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Marszałek może 

wszcząć kontrolę w sprawie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji.  

2. W przypadku stwierdzenia, że dotacja wykorzystana została niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Instytucja tworząca Centrum zobowiązana 

jest do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami jak dla 

zaległości podatkowych, naliczanych od dnia przekazania dotacji. 

3. Instytucja tworząca Centrum zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  

z realizacją zadania przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym 

dotacja została udzielona. 

 

 

http://www.rops-katowice.pl/
http://www.rops-katowice.pl/
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Kontrola zadania 

 

§ 11  

1. Marszałek zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli realizacji porozumienia,  

w toku jego realizacji lub po jego zakończeniu przez okres 5 lat, począwszy od roku 

następującego po roku, w którym udzielona została dotacja.  

2. Kontrola prawidłowości wykonywania postanowień porozumienia – w tym wydatkowania 

przyznanych środków finansowych, polega na przeprowadzeniu przez Marszałka, w każdym 

czasie i miejscu kontroli dokumentów lub innych nośników informacji, które mają lub mogą 

mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania porozumienia. Instytucja tworząca 

Centrum na żądanie kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić wskazane 

dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym 

przez kontrolującego. 

3. Prawo kontroli przysługuje Marszałkowi zarówno w siedzibie Instytucji tworzącej Centrum,  

jak i siedzibie Centrum. 

4. Kontrola wykonania postanowień porozumienia może się odbyć w okresie 5 lat licząc  

od początku roku, następującego po roku, w którym przyznano dotację. 

5. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Marszałek poinformuje Instytucję tworzącą 

Centrum, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże jej wnioski i zalecenia 

mające na celu ich usunięcie. 

6. Instytucja tworząca Centrum jest zobowiązana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania i powiadomienia 

o sposobie ich wykonania Marszałka. 

  

Obowiązki w zakresie informacji 

 

§ 12  

1. Instytucja tworząca Centrum, realizując porozumienie, zobowiązuje się do informowania 

o fakcie dofinansowania realizacji zadania ze środków budżetu Województwa Śląskiego. 

Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, wyposażeniu, 

publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych 

dotyczących realizowanego zadania, w tym poprzez publikacje na stronie internetowej 

Instytucji tworzącej Centrum /i stronie Centrum. 

2. Instytucja tworząca Centrum zobowiązuje się do umieszczania logo Województwa Śląskiego 

Śląskie., zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: www.slaskie.pl/logo –  

na stronie internetowej Instytucji tworzącej Centrum /i stronie Centrum, na wszystkich 

materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, 

dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie  

do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. 

3. Sposób realizacji obowiązku określonego w ust. 1 i 2 należy udokumentować wraz  

ze złożonym sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego. 

7. Instytucja tworząca Centrum upoważnia Marszałka oraz inne jednostki i organy Samorządu 

Województwa Śląskiego do rozpowszechnienia w dowolnej formie w prasie, radiu, telewizji, 

Internecie oraz innych publikacjach nazwy oraz adresu Centrum, przedmiotu i celu, na który 

przyznano środki oraz informacji o wysokości przyznanych środków. 

 

Zasady zmiany porozumienia 

 

§ 13 

1. Zmiany porozumienia w formie aneksu wymagają w szczególności: 

http://www.slaskie.pl/logo
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1) zmiana terminu rozpoczęcia działalności, 

2) zmiana numeru rachunku bankowego, 

3) zmiany w przedmiocie oświadczeń, będących załącznikami do porozumienia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron  

w formie pisemnego aneksu, najpóźniej 7 dni przed upływem ostatecznego terminu realizacji 

zadania, tj. przed …………………….. roku. 

3. W przypadku konieczności zmiany porozumienia, Instytucja tworząca Centrum zobowiązana 

jest zwrócić się w formie dokumentowej o zmianę jego warunków, nie później niż 14 dni przed 

terminem zakończenia realizacji zadania, tj. przed …………………….. roku. 

 

Rozwiązanie porozumienia przez Marszałka 

 

§ 14  

1. Porozumienie może być rozwiązane przez Marszałka w trybie natychmiastowym 

w przypadku: 

1) nieterminowego lub nienależytego wykonywania porozumienia,  

2) przekazania części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że nie przewiduje tego 

niniejsze porozumienie,  

3) zbycia zakupionego z dotacji wyposażenia, 

4) wykorzystania sprzętu zakupionego z dotacji na pierwsze wyposażenie niezgodnie z jego 

przeznaczeniem, określonym w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 7  

do niniejszego porozumienia,  

5) prowadzenia w Centrum działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej niezgodnie  

z zapisami zawartymi w art. 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu 

socjalnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 ze zm.), określonymi  

w oświadczeniu nr 8 do niniejszego porozumienia lub zaprzestania działalności,       

6) nieprzedłożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach 

określonych w niniejszym porozumieniu, 

7) jeżeli Instytucja tworząca Centrum odmówi poddania się kontroli bądź w terminie 

określonym przez Marszałka nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości, 

8) zaprzestanie przed upływem 5 lat kontynuowania działalności Centrum.  

 Z uprawnienia rozwiązania umowy Marszałek może skorzystać w terminie 3 miesięcy od 

każdorazowego powzięcia ww. informacji. 

2. Rozwiązując porozumienie, Marszałek określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku 

stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami liczonymi jak dla 

zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz 

nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty. 

3. Porozumienie może być rozwiązane na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają 

wykonywanie porozumienia. W tym przypadku Instytucji tworzącej Centrum nie przysługują 

jakiekolwiek roszczenia wobec Marszałka. 

4. W przypadku rozwiązania porozumienia na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz 

ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole. 

 

§ 15  

1. W przypadku gdy w okresie krótszym niż 5 lat od daty nadania statusu, Centrum utraci status,  

tj. Wojewoda wyda decyzję o utracie statusu, Centrum lub Instytucja tworząca Centrum 

ulegną likwidacji, Instytucja tworząca Centrum po przeprowadzeniu inwentaryzacji, 

zobowiązana jest do: 
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1) zbycia zakupionych z udziałem dotacji przedmiotów i wpłacenia uzyskanych środków 

finansowych na rachunek bankowy wskazany przez Marszałka  

i/lub 

2) przekazania zakupionych z dotacji przedmiotów instytucji wskazanej przez Marszałka. 

2. Wyboru formy zwrotu, o których mowa w ust. 1 dokonuje Marszałek informując Instytucję 

tworzącą Centrum w formie pisemnej.  

3. W uzasadnionych przypadkach Marszałek może odstąpić od żądania, o którym mowa  

w ust.1. 

4. W przypadku likwidacji Instytucji tworzącej Centrum, prawa i obowiązki tej instytucji może 

przejąć gmina właściwa ze względu na siedzibę Centrum, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu 

socjalnym. 

 

Obowiązki Instytucji tworzącej Centrum 

 

§ 16  

1. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, z wyłączeniem 

przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 4. 

2. Instytucja tworząca Centrum zobowiązuje się do realizacji porozumienia w sposób celowy, 

rzetelny i legalny. 

3. Instytucja tworząca Centrum ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich  

za szkody powstałe w wyniku realizacji zadania. 

4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Instytucja tworząca 

Centrum powierza Marszałkowi przetwarzanie danych osobowych uczestników Centrum 

(imię, nazwisko, adres, pesel) na czas realizacji niniejszego porozumienia. 

5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 4 następuje wyłącznie 

w celu umożliwienia działań kontrolnych i weryfikacji prawidłowości realizacji zadania, 

będącego przedmiotem niniejszego porozumienia. 

6. Instytucja tworząca Centrum udzieli upoważnienia do nadawania w jej imieniu upoważnień  

do przetwarzania danych osobowych o których mowa w ust. 5. 

7. W zakresie związanym z realizacją zadania, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem  

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów 

informatycznych, Instytucja tworząca Centrum odbiera stosowne oświadczenia osób, których 

te dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 17  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach 

realizuje w imieniu Marszałka czynności wynikające z niniejszego porozumienia. 

 

§ 18  

W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077  
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ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1828 ze zm.). Instytucja tworząca Centrum oświadcza, że znane są jej obowiązki 

wynikające z przepisów prawa. 

 

§ 19  

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszego porozumienia 

Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Marszałka, sądu 

powszechnego. 

 

§ 20  

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 

§ 21  

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym 

dla Marszałka i jednym dla Instytucji tworzącej Centrum. 

 

 

MARSZAŁEK INSTYTUCJA TWORZĄCA CENTRUM 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1) Wzór harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, 

2) Wzór oświadczenia dot. liczby uczestników i pracowników CIS, 

3) Wzór oświadczenia dot. rozliczania podatku VAT, 

4) Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania, 

5) Wzór zestawienia zbiorczego dołączonych dowodów księgowych, 

6) Wzór oświadczenia o kontynuowaniu działalności CIS, 

7) Wzór oświadczenia o celu zakupu pierwszego wyposażenia CIS, 

8) Wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności CIS zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. 


