UCHWAŁA NR XXXIV/221/16
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 i 1579) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51a ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930, 1583 i2174) oraz § 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; z 2014 r.
poz. 1752) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Szczerców
w sprawie przejęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców
Gminy Szczerców usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Dąbrowie Widawskiej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którego treść stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia międzygminnego, o którym
mowa w §1 uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Ryszard Bruzda
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/221/16
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
POROZUMIENIE
Zawarte w dnia .................... pomiędzy Gminą Widawa z siedzibą 98-170 Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10
reprezentowaną przez
1. Michała Włodarczyka Wójta Gminy Widawa
a Gminą Szczerców z siedzibą 97-420 Szczerców ul. Pułaskiego 8
reprezentowaną przez
1. Krzysztofa Kamieniaka Wójta Gminy Szczerców
w sprawie przejęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu
mieszkańców Gminy Szczerców usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach
posiadanego limitu miejsc.
Na zasadzie § 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./ ustala się, co następuje:
§ 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej (zwany dalej ŚDS lub
dom) powołany do życia uchwałą Rady Gminy Widawa z dn. 30.12.1997 r. przeznaczony jest
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na mocy uchwały z dnia 21.07.2011 r. został
wyodrębniony ze struktur GOPS i funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna
Gminy Widawa.
2. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem
zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę.
3. Prowadzenie ŚDS w Dąbrowie Widawskiej zostało zlecone Gminie Widawa na mocy
Porozumienia z dnia 30.11.1998 r. między Wojewodą Sieradzkim a Zarządem Gminy
Widawa, a następnie na mocy Porozumienia Nr 35/ŚDS/2011 r. z dnia 07.02.2011 r. na
podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity teksty:
Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.).
4. ŚDS w Dąbrowie Widawskiej prowadzi zajęcia wspierająco-aktywizujące mające na
celu przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących
w zajęciach w domu niezbędnych im do jak najbardziej samodzielnej egzystencji oraz
poprawę sposobu ich funkcjonowania w społeczeństwie.
§ 2. 1. Gmina Szczerców powierza a Gmina Widawa przyjmuje do realizacji zadanie
publiczne w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Szczerców usługami świadczonymi przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
2. Gmina Widawa wyraża zgodę na realizacje zadania opartego w ust. 1 pod warunkiem
posiadania wolnych miejsc w ŚDS.
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3. Pierwszeństwo do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS w Dąbrowie Widawskiej mają
mieszkańcy gminy Widawa.
§ 3. 1. Gmina Szczerców zobowiązuje się do kompletowania dokumentacji niezbędnej do
skierowania osób niepełnosprawnych z terenu swojej gminy w celu skorzystania z usług
świadczonych przez ŚDS w Dąbrowie Widawskiej i przekazania jej Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie w celu wydania decyzji administracyjnej
o skierowaniu do ŚDS i ustaleniu odpłatności za pobyt.
2. Skierowanie następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela
ustawowego lub z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej bądź jej przedstawiciela
ustawowego poprzez decyzję administracyjną wydaną przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Widawie.
3. Decyzję o skierowaniu do ŚDS w Dąbrowie Widawskiej wydaje Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z zachowaniem zasad określonych w ustawie
o pomocy społecznej.
4. Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje Kierownik ŚDS, o czym zawiadamia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydającego decyzję o skierowaniu.
5. Wydanie decyzji o skierowaniu do ŚDS wymaga przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego o którym mowa w przepisach ustawy o pomocy społecznej przez
pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce
stałego zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.
§ 4. 1. Odpłatność za pobyt w ŚDS w przypadku osób niepełnosprawnych z Gminy
Szczerców ustalana będzie na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
2. Osoby, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego,
o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za pobyt w ŚDS
w wysokości ustalonej zgodnie z w/w ustawą o pomocy społecznej.
§ 5. 1. Gmina Szczerców zobowiązuje się do ponoszenia kosztów za korzystanie przez
osoby niepełnosprawne, skierowane z terenu gminy Szczerców, z usług Środowiskowego
Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 222,85 zł (słownie: dwieście
dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt pięć groszy) miesięcznie za 1 uczestnika.
3. Koszty wymienione w ust. 2 będą pokrywane przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szczercowie, na podstawie noty księgowej wystawionej na koniec każdego
miesiąca przez ŚDS w Dąbrowie Widawskiej.
§ 6. 1. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron za
wypowiedzeniem.

miesięcznym

3. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron, w tym dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie i Szczercowie
oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
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