POROZUMIENIE NR
…/2019 BURMISTRZA
GMINY ŁAPY
z dnia … grudnia
2019 r.
w sprawie powierzenia Gminie Łapy realizacji zadania publicznego polegającego na
objęciu mieszkańców Gminy Kobylin-Borzymy opieką i usługami świadczonymi przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach
zawarte pomiędzy:
Gminą

Łapy

reprezentowaną

przez

Burmistrza

Łap

–

Krzysztofa

Gołaszewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Marty Sokół
a
Gminą

Kobylin-Borzymy,

reprezentowaną

przez

Wójta

Gminy

Kobylin-Borzymy – Dariusza Sikorskiego przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Marty Czajkowskiej

w sprawie zasad kierowania i świadczenia usług mieszkańcom Gminy Kobylin-Borzymy przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach, ul. Główna 50, w oparciu o § 7 ust.4
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.),
strony ustalają, co następuje:
§ 1. Gmina Kobylin-Borzymy powierza, a Gmina Łapy przyjmuje do realizacji zadanie
publiczne polegające na objęciu mieszkańców Gminy Kobylin-Borzymy opieką i usługami
świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach.
§ 2. Środowiskowy Dom Samopomocy, o którym mowa w § 1 porozumienia, zwany dalej
„ŚDS” jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym w formie placówki dziennego pobytu i
skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób przewlekle psychicznie
chorych – typ A oraz osób z upośledzeniem umysłowym – typ B, zamieszkałych na terenie
Gminy Łapy.
§ 3. Gmina Kobylin-Borzymy powierza Gminie Łapy prowadzenie ŚDS dla osób
wymienionych w § 2 zamieszkałych w Gminie Kobylin-Borzymy, a Gmina Łapy zobowiązuje
się zorganizować pobyt tym osobom w prowadzonym ŚDS, o którym mowa w § 1, w ramach
posiadanych wolnych miejsc – z uwzględnieniem pierwszeństwa mieszkańców Gminy Łapy.

§ 4. 1. Środki finansowe na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Podlaski w formie
dotacji udzielonej Gminie Łapy.
2. Koszty związane z utrzymaniem skierowanej osoby z terenu Gminy Kobylin-Borzymy do
ŚDS w Łapach w całości pokrywać będzie Gmina Łapy w ramach środków finansowych
przekazywanych przez Wojewodę Podlaskiego na bieżące koszty utrzymania środowiskowych
domów samopomocy umożliwiające ich prawidłowe funkcjonowanie, według kwot dotacji
ustalonych corocznie w ramach budżetu Wojewody Podlaskiego, zgodne z kalkulacją na jednego
uczestnika.
3. Gmina Łapy nie organizuje i nie pokrywa kosztów transportu uczestników zajęć w ŚDS z
terenu Gminy Kobylin-Borzymy .
§ 5. 1. Szczegółowe zasady kierowania i pobytu w ŚDS, o którym mowa w § 1 porozumienia
regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1507 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz.
1586 z późn. zm.)
2. Wniosek o skierowanie do ŚDS wraz z wymaganą dokumentacją składany będzie w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylin-Borzymy. Następnie po przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego zostanie przesłany wraz z wywiadem środowiskowym i kompletem
dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.
3. Decyzję o skierowaniu do ŚDS w Łapach oraz decyzję ustalającą odpłatność za
korzystanie z usług w ŚDS wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach.
§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
§ 7. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po
jednym dla każdej ze stron oraz dwa egzemplarze celem ogłoszenia.
§ 9. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za trzymiesięcznym
okresem wypowiedzenia.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem obowiązują przepisy
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Burmistrz Łap

Wójt
Gminy
Kobylin-Borzymy

