
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE  

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie powierzenia gminie Oława zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej dla mieszkańców miasta i gminy Jelcz Laskowice 

 

zawarte pomiędzy:  

Gminą Oława  

reprezentowaną przez pełniącego obowiązki Wójta Gminy Oława – Henryka Kuriatę  

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Oława – Danuty Król  

a  

Gminą Jelcz Laskowice  

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice – Bogdana Szczęśniaka  

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice – Elżbiety Harań-Klimek 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(j.t. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  

(j.t. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) 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 ze zm.) 

oraz uchwały nr XXI.187.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie 

upoważnienia Burmistrza Jelcza-Laskowic do zawarcia porozumienia z Gminą Oława w sprawie kierowania 

mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, uchwały nr VI/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Rady Gminy Oława w sprawie 

upoważnienia pełniącego obowiązki Wójta Gminy Oława do zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta  

i Gminy Jelcz-Laskowice w sprawie kierowania mieszkańców miasta i gminy Jelcz-Laskowice  

do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej 

strony ustalają, co następuje: 

§ 1. Powierza się gminie Oława realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Jelcz-Laskowice, które z uwagi na stan zdrowia 

wymagają wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej. 

§ 2. W miarę posiadanych miejsc do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej będą 

przyjmowani mieszkańcy miasta i gminy Jelcz-Laskowice na podstawie decyzji kierujących Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie. 
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§ 3. Postępowanie w sprawie kierowania mieszkańców miasta i gminy Jelcz-Laskowice  

do Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzone będzie przez miasto i gminę Jelcz-Laskowice  

za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach w szczególności  

w zakresie dokonywania wezwań, przeprowadzania wywiadów środowiskowych, przygotowania  

akt postępowania. 

§ 4. W przypadku braku miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej, uprawniona 

osoba zostanie wpisana na listę osób oczekujących. 

§ 5. Dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej zapewnia miasto 

i gmina Jelcz-Laskowice 

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 31 lipca 2019 r. z możliwością rozwiązania 

z miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron, skutecznie na ostatni dzień miesiąca 

kalendarzowego. 

§ 7. W kwestiach nieuregulowanych w Porozumieniu obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (j.t. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.). 

§ 8. Wszystkie zmiany treści porozumienia międzygminnego wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lutego 2019 r.  

oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

pełniący obowiązki Wójta Gminy Oława: 

H. Kuriata 

Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice: 

B. Szczęśniak 

Skarbnik Gminy Oława: 

D. Król 

Skarbnik Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice: 

E. Harań - Klimek 
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