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Porozumienie Gminy Gdów z Gminą Biskupice
z dnia 5 czerwca 2018 r.,
w sprawie powierzenia Gminie Biskupice przez Gminę Gdów zadania publicznego
w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Tomaszkowicach
Zawarte przez:
1) Gminę Gdów reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Wojasa- Wójta Gminy Gdów, a
2) Gminą Biskupice reprezentowaną przez Pana Henryka Gawora- Wójta Gminy Biskupice
Na podstawie art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm) oraz 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. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Gdów Nr LIV/340/2006 z dnia
25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gdów a Gminą
Biskupice w sprawie świadczenia pomocy dla mieszkańców Gminy Gdów przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Tomaszkowicach i uchwałą Nr LVIII/522/06 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 października
2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gdów w sprawie świadczenia pomocy
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach mieszkańcom Gminy Gdów, strony zawierają
porozumienie o następującej treści:
§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest świadczenie usług wymienionych w art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Gdów.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach zwany dalej ŚDS jest jednostką organizacyjną
pobytu dziennego, prowadzonego przez Gminę Biskupice. ŚDS zapewnia w szczególności: wsparcie
psychologiczno- pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne, rehabilitację fizyczną, podtrzymywanie
i rozwijanie niezbędnych czynności do samodzielnej egzystencji.
§ 2. 1. Usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 dotyczą osób, które są uczestnikami Środowiskowego Domu
Samopomocy w Tomaszkowicach i realizują proces wsparcia w ramach indywidualnych lub zespołowych
treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych ustalonych w indywidualnych planach
postępowania wspierająco-aktywizującego.
2. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Gdów może kierować osoby z terenu Gminy Gdów
niepełnosprawne intelektualnie i psychicznie do ŚDS w Tomaszkowicach.
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3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
osoby ubiegającej się o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach będzie
przyjmował wnioski mieszkańców i kompletował niezbędną dokumentację, umożliwiającą skierowanie danej
osoby przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Tomaszkowicach.
4. W razie zmiany sytuacji faktycznej i prawnej osób wymienionych w ust.1 i 2 w zakresie korzystania
z usług będących przedmiotem niniejszego porozumienia, decyzje administracyjne, w tym w zakresie
odpłatności miesięcznej uczestnika za usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Tomaszkowicach, wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach.
5. Środowiskowe wywiady aktualizacyjne dotyczące uczestników, o których mowa w ust.1 i 2 sporządza
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, które przekazuje do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biskupicach.
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach będzie prowadził dokumentację zbiorczą oraz
indywidualną dla każdego uczestnika, o którym mowa w ust.1 i 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 3. 1. Wydatki związane z pobytem mieszkańców Gminy Gdów w ŚDS w Tomaszkowicach Gmina
Biskupice pokrywać będzie z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez gminę. Gmina Gdów nie będzie ponosić na ten cel dodatkowych kosztów pochodzących
z jej budżetu.
§ 4. Gmina Biskupice zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Gminy Gdów, o każdym zdarzeniu
mającym wpływ na realizację niniejszego Porozumienia, w szczególności o zakończeniu korzystania z usług
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach przez uczestnika z Gminy Gdów, przed terminem
rozwiązania niniejszego Porozumienia.
§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony niezbędny do zakończenia u uczestników procesów
wsparcia, o których mowa w § 2 ust.1 i 2, nie dłużej jednak niż do:
– daty skierowania uczestnika do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii
zajęciowej, albo
– podjęcia przez uczestnika zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym
stanowisku pracy,
– wystąpienia innych okoliczności, o których mowa w § 3.
2. Postanowienia §2 ust. 2 obowiązują do 31.12.2018 r.
§ 6. 1. Traci moc porozumienie z dnia 30 października 2006 r. aneksowane porozumieniami z dnia 1 lipca
2007 r, 1 kwietnia 2008 r., 16 grudnia 2008 r., 31 grudnia 2009 r. oraz 1 kwietnia 2008 r., zmienione
porozumieniem z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice przez Gminę Gdów zadania
publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Tomaszkowicach.
2. Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
4. Porozumienie sporządzone zostało w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym trzy
egzemplarze otrzymuje Gmina Biskupice, a trzy egzemplarze Gmina Gdów.
5. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
6. Wniosek do Wojewody Małopolskiego o publikację niniejszego Porozumienia zgłasza Gmina Gdów.
Wójt Gminy Biskupice
Henryk Gawor

Wójt Gminy Gdów
Zbigniew Wojas

