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POROZUMIENIE NR 2/2019

z dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy
Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu
Gminy Kęty
zawarte pomiędzy: Gminą Miasto Oświęcim, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Oświęcim –
Janusza Chwierut
a Gminą Kęty, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Kęty – Krzysztofa Jana Klęczar
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2019 r. poz. 506), art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz.U.
Nr 238 poz. 1586 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr VII/133/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia
24 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Oświęcim
a Gminą Kęty w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu Gminy Kęty,
uchwały Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia z Gminą Miasto
Oświęcim współdziałania w realizacji zadania publicznego Gminy Kęty w zakresie pomocy społecznej.
strony zawierają porozumienie o niniejszej treści:
§ 1. Gmina Miasto Oświęcim prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Oświęcimiu, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
§ 2. Środowiskowy Dom Samopomocy, o którym mowa w § 1 zwany dalej ŚDS w Oświęcimiu jest placówką
przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi w Mieście Oświęcim i gminach
ościennych.
§ 3. Środki na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Małopolski w formie dotacji udzielanej Gminie
Miasto Oświęcim.
§ 4. Niniejsze porozumienie obejmuje jedynie przypadki w których ze względu na szczególne okoliczności
faktyczne uzasadnione jest przypuszczenie, że uczestnik z terenu Gminy Kęty nie będzie w stanie korzystać ze
świadczeń realizowanych w tym zakresie przez Gminę Kęty lub korzystanie z tych świadczeń przez niego będzie
znacznie utrudnione oraz przemawiają za tym względy medyczno – terapeutyczne.
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§ 5. Gmina Kęty powierza w zakresie określonym w § 4 Gminie Miasto Oświęcim świadczenie usług przez
ŚDS w Oświęcimiu dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałej na terenie Gminy Kęty, a Gmina
Miasto Oświęcim zobowiązuje się osobę tą skierować i zorganizować jej pobyt w prowadzonym ŚDS
w Oświęcimiu, o którym mowa w § 1 w ramach posiadanych wolnych miejsc.
§ 6. 1. Wniosek o skierowanie do ŚDS w Oświęcimiu wraz z wymaganą dokumentacją będzie składany
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach i następnie po przeprowadzonym wywiadzie
środowiskowym, przesłany wraz z pismem przewodnim, wywiadem środowiskowym i kompletem dokumentów
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2. Decyzję o skierowaniu do ŚDS w Oświęcimiu i ewentualnie decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie
z usług prowadzonych w ŚDS w Oświęcimiu wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
§ 7. Porozumienie zostaje zawarte od dnia 1 lipca 2019 r. na czas nieokreślony.
§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia dla swojej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 9. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym
wypowiedzeniem.
§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach – po dwie dla każdej ze
stron i jednej celem ogłoszenia.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Prezydent Miasta Oświęcim
Janusz Chwierut

Burmistrz Gminy Kęty
Krzysztof Jan Klęczar

