
UCHWAŁA NR XXXIII/200/2013
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Nowy Korczyn, a Gminą Solec Zdrój w sprawie 
powierzenia Gminie Solec Zdrój realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego 
na kierowaniu mieszkańców Gminy Nowy Korczyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 w związku z art. 74 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586) Rada Gminy 
w Nowym Korczynie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Korczyn do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Nowy 
Korczyn, a Gminą Solec Zdrój w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Nowy Korczyn do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Świniarach, funkcjonującego w strukturach gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu 
Zdroju. 

2. Treść porozumienia, którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotowanych z budżetu państwa. 
Na terenie Gminy Solec Zdrój funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób psychicznie chorych 
i upośledzonych umysłowo. 
Gmina Nowy Korczyn nie prowadzi środowiskowego domu dla osób z upośledzeniem umysłowym, obecnie trzy 
osoby z terenu Gminy Nowy Korczyn są uczestnikami terapii prowadzonej przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Świniarach. Bieżącym rozwiązaniem problemu w zakresie umieszczania osób upośledzonych 
umysłowo z terenu Gminy Nowy Korczyn w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świniarach jest zawarcie 
proponowanego Porozumienia, które nie obciąża finansowo żadnej ze stron Porozumienia. 
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POROZUMIENIE  Nr … / 2013 

WÓJTA GMINY NOWY KORCZYN 

 

w sprawie powierzenia Gminie Solec Zdrój realizacji zadania publicznego Gminy Nowy 

Korczyn w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami 

psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Nowy Korczyn opieką i usługami 

świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach funkcjonujący na 

terenie Gminy Solec Zdrój.  

 

zawarte w dniu …………. 2013 r. pomiędzy Gminą Nowy Korczyn, reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Nowy Korczyn – Pawła Zagaja  

a  

Gminą Solec Zdrój reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Solec Zdrój – Adama Pałys 

 

Na podstawie § 7ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 

2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz.1586) oraz 

art.13 pkt 6 lit „a” ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95, z późn. zm.), strony  

ustalają, co następuje: 

 

§ 1 

1. Gmina Nowy Korczyn powierza, a Gmina Solec Zdrój przyjmuje do realizacji zadanie 

publiczne polegające na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi 

mieszkańcami Gminy Nowy Korczyn opieką i usługami, świadczonymi przez ośrodek 

wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach, gmina Solec Zdrój. 

2. Gmina Solec Zdrój wyraża zgodę na realizację zadania opisanego w ust.1 pod warunkiem 

posiadania wolnych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świniarach. 

3. Zadanie o którym mowa w ust.1 jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej realizowanym przez gminę. 

§ 2 

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach, o których mowa w § 1, mogą być 

skierowani mieszkańcy Gminy Nowy Korczyn na pobyt dzienny. 

 

§ 3 

1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach osoba 

zainteresowana tj. osoba z zaburzeniami psychicznymi, będąca mieszkańcem Gminy 

Nowy Korczyn lub jej opiekun prawny składa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nowym Korczynie. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie przeprowadza rodzinny 

wywiad środowiskowy i kompletuje dokumenty niezbędne do wydania decyzji 

administracyjnej, a następnie całą dokumentację przekazuje do Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Solcu Zdroju. 

3. Decyzję administracyjną kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy w 
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Świniarach oraz ustalającą wysokość odpłatności wydaje Wójt Gminy Solec Zdrój lub 

inna osoba upoważniona przez Wójta. 

§ 4 

Gmina Nowy Korczyn nie ponosi kosztów za świadczenie usług przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy na rzecz osób będących mieszkańcami Gminy Nowy Korczyn. 

 

§ 5 

Dojazd do Środowiskowego Domu Samopomocy uczestników z terenu Gminy Nowy 

Korczyn realizowany jest we własnym zakresie i na koszt uczestnika. 

 

Dane osobowe, które zostaną przekazane przez Gminę Nowy Korczyn zostaną wykorzystane 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 ze zm.) w celu prowadzenia dokumentacji, ewidencji oraz innych koniecznych 

przy realizacji działań dotyczących procesu rehabilitacji w Środowiskowym Domu 

Samopomocy  w Świniarach. 

 

§ 6 

Wykonanie Porozumienia powierza się  kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Nowym Korczynie oraz kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Zdroju. 

  

§ 7 

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony od dnia jego podpisania z możliwością 

wypowiedzenia przez każdą ze stron z 1 – miesięcznym terminem wypowiedzenia. 

  

§ 8 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdego ze stron. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz wydane 

na jej podstawie przepisy wykonawcze. 

§ 11 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  od dnia 1 stycznia 

2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

Wójt Gminy Nowy Korczyn     Wójt Gminy Solec Zdrój   
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