
UCHWAŁA NR XXXIV/275/2022 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej przyjęcia przez Gminę Miasta Torunia 
realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy Gminy Czernikowo z Gminą Miasta Torunia na rok 
2022 w sprawie realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu 
Gminy Czernikowo, realizacji dodatkowych programów terapeutycznych oraz sprawowania opieki nad tymi 
osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Izbę Wytrzeźwień w Toruniu. 

§ 2. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EAB05768-5098-43FD-A04E-E35273B235EB. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXXIV/275/2022 

Rady Gminy Czernikowo 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

Umowa nr 39 Gm/2022 

zawarta w dniu ........................................... r. 

pomiędzy 

Gminą Miasta Torunia z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, NIP: 8790001014, REGON: 
871118856, zwaną dalej Zleceniobiorcą, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta 
Torunia działa: 

p. o. Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Toruniu – mgr Robert Duchiński 

a 

Gminą Czernikowo z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, NIP: 8792466869, REGON: 
910866761, zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Czernikowo – Tomasza Krasickiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czernikowo – Ewy Olkiewicz 

§ 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przyjmowania osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym, 
z terenu Gminy Czernikowo, we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 r. 
poz. 1119 t. j.). 

§ 2. Zleceniodawca zobowiązuje się partycypować w kosztach związanych z opieką nad osobami 
nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Gminy Czernikowo i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu, 
ul. Kasztanowa 16, prowadzonego jako zadanie Gminy Miasta Torunia. 

§ 3. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić koszty związane z opieką nad osobami, o których mowa 
w §2, jednak w kwocie nie wyższej niż 8.700,00 zł (osiem tysięcy siedemset złotych 00/100) przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

2. W przypadku osób, wobec których możliwe będzie podjęcie działań windykacyjnych zgodnie z ustawą 
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. 
zm.) koszt pobytu w Izbie ustalany będzie na koniec każdego kwartału na podstawie danych z kwartału tj. 
kosztów utrzymania Izby w przeliczeniu na jedną osobę nietrzeźwą przyjętą do Izby pomniejszonych o kwotę 
wynikającą ze wskaźnika ściągalności odpłatności. 

3. W przypadku pozostałych osób koszt pobytu w Izbie będzie równy opłacie za pobyt w Izbie 
Wytrzeźwień w Toruniu ustalonej w drodze uchwały Rady Miasta Torunia. 

4. Zwrot kosztów, o których mowa w ust.1 następować będzie zbiorczo – w rozliczeniu kwartalnym na 
podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę po upływie danego kwartału. 

Rachunki będą płatne w terminie 14 dni od ich otrzymania na konto: 

BANK MILLENNIUM O/TORUŃ nr 95 1160 2202 0000 0001 7629 2520 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania analizy statystycznej dotyczącej izolowanych 
pensjonariuszy na koniec każdego kwartału. 

6. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca udostępni dokumenty w celu sprawdzenia prawidłowości 
dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 2. 

§ 4. 1. Umowa jest zawarta na czas określony: od dnia …………… 2022 r.  

do dnia 31 grudnia 2022 r. 
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2. Umowa może być rozwiązana przez obie strony za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, którego okres 
upływa w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 

§ 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1850) oraz kodeksu cywilnego, 
w szczególności dotyczące umowy zlecenia. 

§ 6. Wszelkie spory wynikające z niewłaściwej realizacji warunków umowy rozstrzygać będzie Sąd 
Rejonowy w Toruniu. 

§ 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zleceniobiorca       Zleceniodawca 
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