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POROZUMIENIE∗ NR RIR.2151.24.2012
WÓJTA GMINY GOŁCZA
z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Zawarte pomiędzy:
Gminą Gołcza, reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr Lesława Blachę
a
Gminą i Miastem Wolbrom, reprezentowaną przez Burmistrza mgr inż. Jana Łaksę.
Przedmiotem porozumienia jest powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia
usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolbromiu dla osób przewlekle psychicznie chorych
i dla osób upośledzonych umysłowo będących mieszkańcami gminy Gołcza
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz.U. Nr 238,
poz. 1586), strony porozumienia uzgodniły co następuje:
§ 1. Gmina Gołcza powierza Gminie Wolbrom realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia
usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolbromiu dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla
osób upośledzonych umysłowo będącymi mieszkańcami gminy Gołcza.
§ 2. Gmina Wolbrom wyraża zgodę, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc na umieszczenie
w Środowiskowym Domu Samopomocy, osób będących mieszkańcami gminy Gołcza.
§ 3. 1. Szczegółowe zasady kierowania i pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy regulują przepisy
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586)
2. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z wymaganą dokumentacją
będzie składany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołczy. Następnie po przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego przesłany wraz z wywiadem i kompletem dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wolbromiu.
3. Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolbromiu oraz decyzję ustalającą
odpłatność za korzystanie z usług w tym Domu wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu.
∗

Ostatni wymagany bezpieczny podpis elektroniczny złożony pod wersją elektroniczną niniejszego porozumienia,
stanowiącą w myśl przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wyłączną
podstawę jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, złożony został w dniu 10 kwietnia 2012 r., natomiast
porozumienie zostało zawarte w dniu 3 kwietnia 2012 r., kiedy złożony został ostatni wymagany podpis pod wersją
papierową porozumienia, równorzędny co do skutków prawnych z bezpiecznym podpisem elektronicznym.
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§ 4. Środki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zapewnia budżet państwa.
§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością pisemnego wypowiedzenia przez
każdą ze stron za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 6. Wszelkie zmiany wypowiedzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
oraz 1 w celu ogłoszenia.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2012 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Wolbrom
mgr inż. Jan Łaksa

Wójt Gminy Gołcza
mgr Lesław Blacha

