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POROZUMIENIE NR SUG.3.2019
z dnia 20 marca 2019 roku
pomiędzy: Gminą Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, w imieniu której działa
Małgorzata Chrapek - Wójt Gminy,
a Gminą Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty, w imieniu której działa
Krzysztof Jan Klęczar - Burmistrz Gminy Kęty, łącznie zwanymi Stronami.
Działając
na
podstawie
Uchwały
Nr
III/23/2019
Rady
Gminy
Wieprz
z dnia
31 stycznia 2019 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kęty w zakresie świadczenia pomocy społecznej przez
ośrodek
wsparcia
dziennego
Gminny
Środowiskowy
Dom
Samopomocy
z siedzibą w Wieprzu oraz Uchwały Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia
22 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia z Gminą Wieprz współdziałania w realizacji zadania publicznego Gminy
Kęty w zakresie pomocy społecznej strony ustalają:
§ 1. Strony podejmują współpracę w zakresie świadczenia pomocy społecznej, polegającej na kierowaniu
mieszkańców Gminy Kęty na zajęcia w ośrodku wsparcia - Gminnym Środowiskowym Domu Samopomocy
w Wieprzu, zwanym dalej GŚDS.
§ 2. GŚDS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu prowadzoną przez Gminę
Wieprz, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie, częściowo zaburzonych psychicznie, z innymi sprzężeniami. Zakres świadczeń zdrowotnych
regulują przepisy prawne właściwe w sprawach ochrony zdrowia psychicznego. W szczególności GŚDS
zapewnia:
1) opiekę psychologiczną w formie:
a) psychoterapia i terapia farmakologiczna,
b) konsultacje i okresowe oceny stanu zdrowia;
2) rehabilitację społeczną obejmującą:
a) podtrzymywanie u osób niepełnosprawnych intelektualnie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
życia,
b) terapię zajęciową,
c) pomoc i wsparcie.
§ 3. 1. Wniosek o skierowanie do ośrodka wsparcia osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny składa do
ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o skierowanie dołączając dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).
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2. Ośrodek Pomocy Społecznej gminy miejsca zamieszkania osoby przesyła do jednostki organizacyjnej
Gminy Wieprz, właściwej w sprawach pomocy społecznej dokumenty, o których mowa w ust. 1 wraz
z rodzinnym wywiadem środowiskowym.
3. Skierowanie do ośrodka wsparcia oraz ustalenie wysokości odpłatności za korzystanie z usług ośrodka
następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez jednostkę organizacyjną Gminy Wieprz właściwą
w sprawach pomocy społecznej.
4. Decyzje administracyjne wydawane są po uwzględnieniu możliwości zapewnienia usług opiekuńczych
użytkownikom z poza terenu Gminy Wieprz, po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Gminy
Wieprz, właściwej w sprawach pomocy społecznej.
§ 4. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

z możliwością

rozwiązania

pisemnego,

§ 5. Niniejsze porozumienie nie rodzi po stronie Gminy Kęty żadnych zobowiązań finansowych, tzn. Gmina
Kęty nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób kierowanych do GŚDS i nie pokrywa kosztów
transportu do ośrodka wsparcia, a koszty transportu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
§ 6. W przypadku rozwiązania niniejszego porozumienia, decyzje wydane w trybie § 3 zachowują moc na
okres, na jaki zostały przyznane.
§ 7. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt Gminy Wieprz
Małgorzata Chrapek

Burmistrz Gminy Kęty
Krzysztof Jan Klęczar

