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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 2/20
ZAWARTE POMIĘDZY GMINĄ SZEPIETOWO A GMINĄ NOWE PIEKUTY
z dnia 31 grudnia 2020 r.
zawarte pomiędzy Gminą Szepietowo a Gminą Nowe Piekuty
w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Wylinach Rusi uczestników z terenu Gminy Nowe Piekuty
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713
i 1378), art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)
oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249) oraz uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie
nr XXI/174/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. i uchwały nr XVIII/111/20 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia
31.12.2020 r. – zostaje zawarte porozumienie międzygminne, zwane dalej „Porozumieniem” pomiędzy,
1. Gminą Szepietowo; 18-210 Szepietowo, reprezentowaną przez: Burmistrza Szepietowa
– mgr Roberta Lucjana Wyszyńskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Jolanty Elżbiety
Ołdakowskiej a
2. Gminą Nowe Piekuty, 18-212 Nowe Piekuty, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Nowe Piekuty
– mgr Marka Kaczyńskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Anny Justyny Kunickiej,
o następującej treści:
§ 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest powierzenie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia
31 grudnia 2025 r. przez Gminę Nowe Piekuty Gminie Szepietowo realizacji zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej, adresowanego do osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo
i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z zaburzeniami psychicznymi,
zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Piekuty, polegającego na świadczeniu tym osobom usług
Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi, zwanego dalej „ŚDS”, w siedzibie tej placówki oraz
na kierowaniu tych osób do ŚDS a także ustalenie zasad współpracy w zakresie wykonywania ww. zadania.
§ 2. Gmina Szepietowo oświadcza, iż:
1) w ramach dotacji udzielonej z budżetu państwa zleciła Stowarzyszeniu Pomocy Szansa z siedzibą
w Witowicach 60A, 32-250 Charsznica prowadzenie ŚDS i zobowiązuje się, w miarę posiadanych wolnych
miejsc w ŚDS, zapewnić mieszkańcom Gminy Nowe Piekuty – osobom przewlekle psychicznie chorym,
osobom upośledzonym umysłowo i osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności
psychiczne, zwanymi dalej Uczestnikami, możliwość korzystania z usług ŚDS w jego siedzibie;
2) skierowanie Uczestników do ŚDS, w szczególności ustalanie odpłatności za korzystanie z usług ŚDS,
następuje w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szepietowie wydanej z upoważnienia Burmistrza Szepietowa.
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§ 3. 1. W przypadku osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy
Nowe Piekuty przesyła Gminie Szepietowo dokumenty związane z tą osobą, w szczególności zaświadczenie
lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
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, orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada), a także rodzinny
wywiad środowiskowy – w celu wydania decyzji, o której mowa w § 2 pkt 2.
2. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie ubiegania się o skierowanie do ŚDS, OPS
w Nowych Piekutach zobowiązany jest uzyskać informację od Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szepietowie potwierdzającą istnienie wolnego miejsca w ŚDS.
§ 4. Dowóz uczestników organizuje i finansuje Stowarzyszenie Pomocy Szansa - prowadzące ŚDS w ramach otrzymywanej dotacji.
§ 5. 1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony tj. od 1 stycznia 2021 r. do dnia
31 grudnia 2025 r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Porozumienie wygasa przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 w przypadku:
1) wygaśnięcia umowy o prowadzeniu ŚDS, zawartej przez Gminę Szepietowo ze Stowarzyszeniem Pomocy
Szansa z siedziba w Witowicach – z chwilą wygaśnięcia tej umowy;
2) nieotrzymania przez Gminę Szepietowo dotacji z budżetu państwa przyznanej na prowadzenie ŚDS w roku
2021 –2025, z chwilą powzięcia przez Gminę Szepietowo wiadomości o tym, że dotacja nie zostanie
udzielona.
§ 6. 1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 249).
3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
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