
 

 

Uchwała Nr XIII/116/2012 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia   23 marca    2012 roku 

 

 

 

w sprawie przekazania przez Gminę Sieroszewice do Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce zadania pod nazwą „Umieszczenie osób będących mieszkańcami Gminy 

Sieroszewice w ośrodku wsparcia – środowiskowym domu samopomocy dla osób             

z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce”. 

 

 

              Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 

zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1.  1.Gmina Sieroszewice przekazuje do Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zadania pod 

nazwą „Umieszczenie osób będących mieszkańcami Gminy Sieroszewice w ośrodku wsparcia 

– środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym 

przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce”. 

         2.Warunki realizacji przekazanego zadania Gmina Sieroszewice i Gmina i Miasto Nowe 

Skalmierzyce określają w porozumieniu, które  stanowi załącznik do uchwały. 

     

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

                             

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

  

         

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

                                    Paweł Siwak 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XIII/116/2012 

Rady Gminy Sieroszewice 

                                                      z dnia 23 marca 2012 roku 

 

 

w sprawie przekazania przez Gminę Sieroszewice do Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce zadania pod nazwą „Umieszczenie osób będących mieszkańcami Gminy 

Sieroszewice w ośrodku wsparcia – środowiskowym domu samopomocy dla osób             

z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce” 

 

 

            W związku z tym, że uczestnikami w Środowiskowym Domu Samopomocy                

w Nowych Skalmierzycach są mieszkańcy gminy Sieroszewice, zgodnie z zapisem § 7 ust. 4 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) jest uzasadnione. 

Konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia, ponieważ jeżeli gmina lub powiat 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby nie prowadzą ,ani nie zlecają 

prowadzenia domu, wówczas osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną 

gminę lub inny powiat, któremu odpowiedni organ jednostki samorządu terytorialnego 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu 

powierzył w drodze porozumienia. 

Z terenu gminy Sieroszewice osoby z zaburzeniami psychicznymi korzystają ze świadczeń       

i usług prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach 

od maja 2008 roku. Osoby kierowane do Środowiskowego Domu Samopomocy posiadają 

orzeczony stopień niepełnosprawności, dokumentację stwierdzającą fakt iż sytuacja 

zdrowotna i życiowa wymaga udziału w zajęciach terapeutycznych. Z terenu gminy 

Sieroszewice w 2011 roku z tej formy zajęć terapeutycznych świadczonych przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach  skorzystało 13 osób. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Wójt  Gminy 

 

                                                                                                               Czesław Berkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Załącznik do Uchwały Nr XIII/116 /2012 

                                                                      Rady Gminy Sieroszewice  z dnia 23 marca2012r. 

Wzór 

 

Porozumienie  Nr  ……./2012 

 

z dnia   ………………… 

 

 

w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na  

udostępnieniu miejsc w dziennym  ośrodku wsparcia -  w środowiskowym  domu 

samopomocy  dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w Nowych Skalmierzycach. 

 

Zawarte pomiędzy: 

 

Gminą Sieroszewice reprezentowaną   przez  Czesława Berkowskiego – Wójta Gminy 

Sieroszewice 

 a 

Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce reprezentowaną przez Bożenę Budzik- Burmistrz 

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym( Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami),art.18 ust.1 pkt 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. p pomocy społecznej( Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362                    

z późniejszymi zmianami),§ 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. 1568) oraz uchwały Nr  XIII/…./2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 marca 2012 

roku w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce  do prowadzenia zadania 

zleconego   z zakresu administracji rządowej polegającego na udostępnieniu miejsc                

w ośrodku wsparcia- środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w Nowych Skalmierzycacch, uchwały Nr   …….. Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce z dnia   ………  

w sprawie przyjęcia od Gminy Sieroszewice do prowadzenia zadania zleconego z zakresu 

administracji rządowej polegającego na udostępnieniu miejsc w ośrodku wsparcia- 

środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Nowych  

Skalmierzycach.  

 

§ 1 

 

 

1. Gmina Sieroszewice powierza, a Gmina i Miasto nowe Skalmierzyce przyjmuje 

realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego                           

na udostępnieniu miejsc dla osób będących mieszkańcami Gminy Sieroszewice                            

w ośrodku wsparcia –środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce realizować 

będzie poprzez udostępnienie nieodpłatnie miejsc Gminie Sieroszewice                                

w  prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Nowych Skalmierzycach zwanych  dalej „Domem”. 

 



§ 2 

 

Decyzje o skierowaniu do „ Domu”, decyzje w sprawie odpłatności za korzystanie z usług 

w tym „ Domu” wydaje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, które jest 

organem właściwym do wystąpienia o dotację do budżetu państwa na pokrycie kosztów 

utrzymania „Domu.” 

 

§ 3 

 

W pierwszej kolejności do „ Domu” są kierowani mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce. 

 

§ 4 

 

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

 

§ 5 

Strony mogą rozwiązać niniejsze porozumienie poprzez zgodne złożenie oświadczeń 

woli, bądź za uprzednim 1 – miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego termin 

upływa na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 6 

 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie w szczególności 

przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne właściwe dla przedmiotu porozumienia. 

 

 

§ 8 

 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 9 

 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

…………………………………                                  ……………………………… 

Wójt Gminy Sieroszewice                                             Burmistrz Gminy i Miasta 

                                                                                             Nowe  Skalmierzyce 

 

 

 

 


