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POROZUMIENIE NR WP-SO.IOS.273.327.2015
ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum
Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla
40 osób z zaburzeniami psychicznymi
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1445) oraz art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2015r.
poz. 163 z późn. zm.). pomiędzy Powiatem Chrzanowskim, z siedzibą w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w osobach:
1. Janusza Szczęśniaka - Starosty
2. Krzysztofa Kasperka - Wicestarosty Powiatu Chrzanowskiego zwanym w treści porozumienia
„Powiatem”, a Gminą Chrzanów, z siedzibą w Chrzanowie, al. Henryka 20 reprezentowaną przez:
1. Joannę Czarnotę - Sekretarza Gminy z upoważnienia Burmistrza Miasta Chrzanowa (Zarządzenie
nr 770/2015 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 14.12.2015r.) zwaną w treści Porozumienia „Gminą”
w sprawie: powierzenia Gminie przez Powiat realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum
Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40
osób z zaburzeniami psychicznymi
§ 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadanie administracji rządowej realizowane przez
Powiat, w zakresie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
§ 2. Strony porozumienia zgodnie stwierdzają, że w okresie od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r.
w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie przy ul. Kolonia Stella 11 będą prowadzone specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Chrzanowskiego.
§ 3. W Centrum Usług Socjalnych – Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane będą zadania
z zakresu rehabilitacji osób psychicznie chorych, a w szczególności:
1. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne,
2. terapia zajęciowa (w pracowniach artystycznych i w pracowni komputerowej, muzykoterapia),
3. trening umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadania zostały ujęte w budżecie Powiatu Chrzanowskiego na rok
2016, jako dotacja celowa w Dziale 852 rozdział 85203 w wysokości 467.777,00 zł (słownie: czterysta
sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem zł 00/100).
2. Środki finansowe będą przekazywane w formie comiesięcznych transzy, przekazywanych sukcesywnie
w miarę otrzymywania środków w ramach dotacji z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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3. Jednostka realizująca zadanie zobowiązana jest do przestrzegania ustawy o finansach publicznych.
4. Środki finansowe niewykorzystane w bieżącym roku należy zwrócić do dnia 29 grudnia 2016 r. na
rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie nr 34 8444 0008 0000 0080 5429 0003 prowadzony
w Banku Spółdzielczym.
§ 5. 1. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe częściowe z wykonania zadania za okres od 1.01.2016 r. do
30.06.2016 r. przedłożone zostanie do dnia 15.07.2016 r.
2. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe końcowe z wykonania zadania za okres od 1.01.2016 r. do
31.12.2016 r. przedłożone zostanie do dnia 15.01.2017 r.
§ 6. 1. Kontrola prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków
finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, w każdym czasie i miejscu, nie
rzadziej niż jeden raz na rok, kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostępnionej przez jednostkę realizującą
zadanie.
2. Jednostka realizująca zadanie obowiązana jest do udzielania ustnie lub na piśmie, w zależności od
żądania kontrolującego i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji
zadania.
§ 7. Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy – CUS w Chrzanowie wydaje Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wniosek kierowników ośrodków pomocy społecznej z terenu
Powiatu Chrzanowskiego, na podstawie:
1. podania osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela,
2. wywiadu rodzinnego (środowiskowego), sporządzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby,
3. zaświadczenia z poradni zdrowia psychicznego.
§ 8. Porozumienie obowiązuje od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy
o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie gminnym.
§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
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