
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE  

z dnia 12 września 2019 r. 

w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Ksawerów 

do środowiskowego domu samopomocy typu C prowadzonego na zlecenie Miasta Łodzi 

zawarte pomiędzy: 

Miastem Łódź, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi Hannę Zdanowską 

a 

Gminą Ksawerów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Ksawerów Adama Topolskiego. 

Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

506, 1309 i 1571), art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1507 i 1622) i uchwały Nr VII/248/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyraże-

nia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowych domów sa-

mopomocy, zmienionej uchwałą Nr XI/393/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019 r., zostaje za-

warte porozumienie międzygminne, zwane dalej „Porozumieniem”. 

§ 1. 1. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego 

domu samopomocy dla osób chorych na autyzm jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym 

przez Miasto Łódź, w trybie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Krajowemu 

Towarzystwu Autyzmu Oddział w Łodzi. 

2. Miasto Łódź na realizację zadania wymienionego w ust. 1 otrzymuje dotację celową od Wojewody 

Łódzkiego. 

3. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób 

chorych na autyzm - siedziba: 93-460 Łódź, ul. Chocianowicka 198 oraz 91-129 Łódź, ul. Cedry 2. 

§ 2. Osoby z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujące na terenie Gminy Ksawerów kierowane są do 

ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy dla 

osób chorych na autyzm prowadzonego na zlecenie Miasta Łodzi, na podstawie decyzji administracyjnej po-

przedzonej wnioskiem o skierowanie do domu na pobyt dzienny, składanym do ośrodka pomocy właściwego 

ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. 

§ 3. 1. Na mocy niniejszego Porozumienia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, Gmina Ksawerów może kierować 

osoby dotknięte autyzmem do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych na autyzm w Łodzi,  

ul. Chocianowicka 198 oraz ul. Cedry 2. 

2. Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych na autyzm w Łodzi 

ul. Chocianowicka 198 oraz ul. Cedry 2 oraz odpłatność ustalaną na podstawie art. 51b ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej wydaje Prezydent Miasta Łodzi. 
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3. Podstawą wydania decyzji jest: 

1) wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie lub jego przedstawiciela ustawowego o skierowanie do domu 

na pobyt dzienny lub całodobowy; 

2) zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburze-

niach psychicznych; 

3) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach 

domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie; 

4) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada; 

5) rodzinny wywiad środowiskowy. 

§ 4. 1. Niniejsze Porozumienie obowiązuje przez czas trwania umowy zawartej pomiędzy Miastem Łódź  

a Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Łodzi na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburze-

niami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorych na autyzm, tj. od dnia 1 

stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Realizacja niniejszych uprawnień wynikających z decyzji, o których mowa w § 2 niniejszego Porozu-

mienia, uzależniona będzie od posiadania wolnych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób 

chorych na autyzm z siedzibą w Łodzi, ul. Chocianowicka 198 oraz ul. Cedry 2. 

3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie będzie każdorazowo uzgadniał moż-

liwość przyjęcia uczestnika z terenu Gminy Ksawerów, przy czym Miasto Łódź zastrzega, iż w pierwszej ko-

lejności zabezpiecza miejsca dla uczestników pochodzących z terenu Miasta Łodzi. 

§ 5. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze Porozumienie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 6. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 7. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy prawa po-

wszechnie obowiązującego. 

§ 9. Niniejsze Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

   

  

Prezydent Miasta Łodzi 

 

 

Hanna Zdanowska 

Wójt Gminy Ksawerów 

 

 

Adam Topolski 
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