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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 4/2018
z dnia 4 stycznia 2018 roku
w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od dnia
1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1875), art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1769 ze 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 ze zm.) a także Uchwały
Nr XXXVII/372/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2017 roku oraz Uchwały
Nr XXXVIII/469/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30.11.2017 r. – zostaje zawarte porozumienie
międzygminne, zwane dalej „Porozumieniem”, pomiędzy:
Gminą Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice, reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy
Krzeszowice – mgr inż. Wacława Gregorczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Beaty Banach
a
Gminą Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Zabierzów –
mgr Elżbietę Burtan, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Piotra Budziaka następującej treści:
§ 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest powierzenie w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r. przez Gminę Krzeszowice Gminie Zabierzów realizacji zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, adresowanego do osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy
Krzeszowice, polegającego na świadczeniu tym osobom usług Środowiskowego Domu Samopomocy
w Radwanowicach, zwanego dalej „ŚDS”, w siedzibie tej placówki oraz na kierowaniu tych osób do ŚDS,
a także ustalenie zasad współpracy w zakresie wykonywania w/w zadania.
§ 2. Gmina Zabierzów oświadcza, że:
1. w ramach dotacji udzielonej z budżetu państwa zleciła Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach
prowadzenie ŚDS i zobowiązuje się przeznaczyć do 10 miejsc dla mieszkańców Gminy Krzeszowice, - osób
z zaburzeniami psychicznymi, zwanymi dalej Uczestnikami, a co za tym idzie możliwość korzystania z usług
ŚDS w jego siedzibie, z zastrzeżeniem ust.4,
2. skierowanie Uczestników do ŚDS, w szczególności ustalanie odpłatności za korzystanie z usług ŚDS,
następuje w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie wydanej
z upoważnienia Wójta Gminy Zabierzów,
3. Gmina Krzeszowice będzie każdorazowo zawiadamiana o wolnych miejscach w ramach puli 10 miejsc,
o których mowa w ust. 1. Jeżeli w terminie 1 miesiąca od tego zawiadomienia nie wpłynie do GOSP
w Zabierzowie wniosek o skierowanie do ŚDS mieszkańca Gminy Krzeszowice, Gmina Zabierzów zastrzega
sobie prawo skierowania do ŚDS na to wolne miejsce innej osoby.
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4. Gmina Zabierzów zobowiązuje się powiadomić Gminę Krzeszowice o każdej możliwości zwiększenia
wolnych miejsc w ŚDS ponad limit wskazany w ust.1, które to miejsca mogą być przeznaczone dla
mieszkańców Gminy Krzeszowice, W takim przypadku ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Postępowanie w sprawach kierowania Uczestników do ŚDS, z zastrzeżeniem §2 pkt 2, prowadzone
będzie przez Gminę Krzeszowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach,
w szczególności w zakresie dokonywania wezwań i przygotowywania akt postępowania.
§ 4. Koszty dowozu uczestników - mieszkańców Gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Radwanowicach zostaną pokryte:
a) z budżetu państwa, tj. z dotacji przyznanej Gminie Zabierzów przez Wojewodę Małopolskiego,
b) z pomocy finansowej w formie dotacji celowej, udzielonej Gminie Zabierzów przez Gminę Krzeszowice,
której szczegóły zostaną określone w odrębnej umowie,
c) ze środków własnych podmiotu realizującego zadanie.
§ 5. 1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. do dnia 31.12.2018 r., z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Porozumienie wygasa przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 w przypadku:
a) wygaśnięcia umowy o prowadzenie ŚDS, zawartej przez Gminę Zabierzów z Fundacją im. Brata Alberta
z siedzibą w Radwanowicach, przy czym data wygaśnięcia niniejszego porozumienia jest datą wygaśnięcia
umowy o prowadzenie ŚDS,
b) nieotrzymania przez Gminę Zabierzów dotacji z budżetu państwa przyznanej na prowadzenie ŚDS w roku
2018, przy czym datą wygaśnięcia niniejszego porozumienia jest data powzięcia przez Gminę Zabierzów
wiadomości o tym, że dotacja nie zostanie udzielona,
c) wstrzymania przez Wojewodę Małopolskiego wypłaty dotacji z budżetu państwa przyznanej na prowadzenie
ŚDS w roku 2018, przy czym datą wygaśnięcia niniejszego porozumienia jest data powzięcia przez Gminę
Zabierzów wiadomości o tym, że dotacja została wstrzymana.
§ 6. 1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy obowiązującego
prawa.
3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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