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POROZUMIENIE NR 2/2016
BURMISTRZA BIECZA
z dnia 9 lutego 2017 roku
w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica
w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla
mieszkańców Gminy Moszczenica oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
zawarte w dniu 9 lutego 2017 roku,
pomiędzy:
Gminą Moszczenica z siedzibą: 38-321 Moszczenica 524reprezentowaną przez Pana Jerzego Wałęga –
Wójta Gminy Moszczenica
a
Gminą Biecz z siedzibą: 38-340 Biecz, ul. Rynek 1reprezentowaną przez Pana Mirosława Wędrychowicza –
Burmistrza Biecza
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446
z późn. zm.), §7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) strony niniejszego
porozumienia ustalają co następuje:
§ 1. Gmina Biecz prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu z siedzibą przy ul. Parkowej 1 wraz
z Filią w Gorlicach z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 19, świadczący usługi dla osób dorosłych, upośledzonych
umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ B i C).
§ 2. 1. Gmina Moszczenica powierza a Gmina Biecz przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie
zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia dziennego, o którym mowa w §1 dla mieszkańców Gminy Moszczenica
oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki, zwane w dalszej części porozumienia „zadaniem”.
2. Gmina Moszczenica wyraża zgodę na realizację zadania opisanego w ust. 1 poprzez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bieczu z Filią w Gorlicach.
3. W ramach realizacji zadania Gmina Moszczenica jest uprawniona do kierowania do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Bieczu z Filią w Gorlicach osób z terenu Gminy Moszczenica, spełniających przesłanki
opisane w §1 niniejszego porozumienia, na zasadach określonych w §3 .
4. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Gminę Biecz
w formie powierzenia, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 3. 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu – Filia w Gorlicach, osoba
zainteresowana, będąca mieszkańcem Gminy Moszczenica lub jej opiekun prawny składa do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Moszczenicy.
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2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy przeprowadza wywiad środowiskowy i kompletuje
dokumenty niezbędne do wydania decyzji i przekazuje je do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bieczu.
3. Decyzję kierującą oraz ustalającą zasady odpłatności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bieczu –
Filia w Gorlicach wydaje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu.
§ 4. Strony ustalają, że mieszkańcy z terenu Gminy Moszczenica mogą być przyjmowani do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Bieczu z Filią w Gorlicach w miarę wolnych miejsc w przywołanej placówce.
§ 5. Gmina Moszczenica nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób kierowanych do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z Filią w Gorlicach.
§ 6. Dojazd uczestników z terenu Gminy Moszczenica do placówki, o której mowa w §5 realizowany jest we
własnym zakresie i na koszt uczestnika.
§ 7. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 10 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz inne właściwe przepisy prawa.
§ 9. Wszelkie zmiany warunków niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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