UCHWAŁA NR 159/XXI/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka
a Gminą Panki w przedmiocie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Panki, osób z zaburzeniami
psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2020 r. 713 t.j.) oraz z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2019 r., nr 238, poz. 1586, tj. z późn. zm.) Rada
Miejska w Praszce uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Panki porozumienia międzygminnego w przedmiocie przyjęcia do
realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia
mieszkańców Gminy Panki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie.
§ 2.
Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Bogusław Łazik
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Załącznik do uchwały Nr 159/XXI/2020
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 27 października 2020 r.
porozumienie
zawarte w dniu…………………………………….. r. pomiędzy:
Gminą Praszka reprezentowaną przez Burmistrza Praszki ………………………………..................
a
Gminą Panki reprezentowaną przez Wójta Gminy Panki ...........................................
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Panki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami
świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie.
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.
z 2019 r., nr 238, poz. 1586, tj. z późn. zm.) strony Porozumienia ustalają, co następuje:
§l
Celem zawarcia niniejszego porozumienia jest objęcie mieszkańców z terenu Gminy Panki usługami
świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie nr 28, prowadzonym przez Gminę Praszka.
§ 2.
W ramach niniejszego porozumienia Gmina Praszka zobowiązuje się do kierowania osób
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie spełniających kryteria z ustawy o pomocy społecznej,
mieszkańców gminy Panki w ramach posiadanych wolnych miejsc.
§ 3.
W celu wydania decyzji kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pankach właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie, przekaże Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Praszce kompletną dokumentację.
§ 4.
Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie oraz decyzję ustalającą
odpłatność za korzystanie z usług w ŚDS wyda Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, na zasadach
określonych w art. 51 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, tj.
z późn. zm.)
§ 5.
1. Koszty związane z utrzymaniem osoby skierowanej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie
w całości pokrywać będzie Gmina Praszka w ramach środków finansowych przekazywanych przez Wojewodę
Opolskiego na bieżące koszty utrzymania środowiskowych domów samopomocy umożliwiające im
prawidłowe funkcjonowanie.
2. Wysokość dotacji określana
z kalkulacją na jednego uczestnika.
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§ 6.
Gmina Praszka zobowiązuje się do przestrzegania zasad funkcjonowania Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ganie przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1507, tj. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy(Dz.U. z 2019 r., nr 238, poz. 1586, tj. z późn. zm.)
§ 7.
Dojazd uczestników z terenu Gminy Panki do Środowiskowego
w Ganie realizowany jest we własnym zakresie i na koszt uczestnika.

Domu

Samopomocy

§ 8.
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
§ 9.
Porozumienie wygasa z chwilą zmiany sposobu finansowania środowiskowych domów samopomocy.
§ 10.
Niniejsze Porozumienie strony mogą rozwiązać za obopólną zgodą w każdym czasie lub w drodze
miesięcznego wypowiedzenia
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, tj. z późn. zm.) oraz wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze.
§ 12.
Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13.
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
§ 14.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Gmina Panki Gmina Praszka
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