
 

 

POROZUMIENIE Nr OSO-I.1610.2.12.2017 

 
zawarte w dniu 7 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania 
publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Zagórzanach 

 

pomiędzy:  

1) Gminą Gdów reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Wojasa - Wójta Gminy Gdów, 

a 

2) Gminą Łapanów reprezentowaną przez Pana Roberta Roja - Wójta Gminy Łapanów 

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), 

w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 

z późn. zm.) i § 7 ust. 3 i 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 z późn. zm.) oraz uchwały Rady 

Gminy Gdów Nr IX/51/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwieranie porozumień  
z innymi gminami dotyczących świadczeń na rzecz mieszkańców tych gmin udzielanych przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Zagórzanach prowadzony przez Gminę Gdów - strony zawierają porozumienie  

o następującej treści: 

§ 1. W porozumieniu Nr OSO.I.1610.2.24.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  

z 2012 r. poz. 470) zmienionym porozumieniami: z dnia 9 lipca 2012 r. Nr OSO.I.1610.2.21.2012 (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2012 r. poz. 4075) z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr OSO.I.1610.2.40.2012 (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2013 r. poz. 810) z dnia 12 grudnia 2013 r. Nr OSO.I.8121.2.2013 (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2014 r. poz. 109) z dnia 11 grudnia 2014 r. Nr OSO.I1610.2.22.2014 (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2014 r. poz. 7417) z dnia 14 grudnia 2015 r. Nr OSO.I1610.2.13.2015 (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2016 r. poz. 530) oraz z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 27 grudnia 

2016 r. poz. 7966) w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę Łapanów zadania publicznego w zakresie 

świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Zagórzanach, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Gmina Łapanów zobowiązuje się do partycypacji w wydatkach bieżących ponoszonych ze 

środków własnych Gminy Gdów w 2018 r. z tytułu usług świadczonych przez ŚDS, w wysokości 609.76 zł 

(słownie: sześćset dziewięć złotych 76 /00) rocznie na jednego uczestnika. 

2. Kwota środków na wydatki płatna jest przez Gminę Łapanów jeden raz w roku na podstawie 

dokumentu księgowego wystawionego przez Urząd Gminy Gdów do dnia 30 czerwca danego roku, 

z terminem płatności 14 dni od daty jego otrzymania. 
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3. Ostateczna wysokość partycypacji za rok 2018 skutkująca zmianą kwoty wymienionej w ust. 1, 

zostanie ustalona na podstawie wydatków bieżących poniesionych ze środków własnych Gminy Gdów 

wg. stanu z miesiąca grudnia 2018 r. Ostateczne dokumenty rozliczeniowe Gmina Gdów wystawi do  

15 grudnia 2018 r. 

4. Gmina Gdów zobowiązuje się przesłać Gminie Łapanów najpóźniej do dnia 30 września każdego 

kolejnego roku, pisemną informację obejmującą wstępne ustalenia co do wysokości środków na wydatki 

w roku następnym, w celu ich zabezpieczenia w budżecie Gminy Łapanów”; 

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W razie gdy uczestnik z Gminy Łapanów korzystał z usług ŚDS przez okres krótszy niż rok 

kalendarzowy, kwota środków na wydatki o których mowa w § 4 ust. 1, należna będzie w wysokości 

proporcjonalnej do liczby pełnych miesięcy pobytu uczestnika w ŚDS”; 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają 
przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 2017 r., poz. 1789, z późn. zm.)”.  

§ 2. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa dla każdej ze 

stron. 

§ 3. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Wniosek do Wojewody Małopolskiego o publikację niniejszego Porozumienia zgłasza Gmina Gdów. 

 

  

Wójt Gminy Łapanów 

Robert Roj 

Wójt Gminy Gdów 

Zbigniew Wojas 
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