
 

 

POROZUMIENIE 

Wójta Gminy Mrągowo 

z dnia 4 listopada 2016 r. 

pomiędzy Gminą Reszel reprezentowaną przez Burmistrza - Marka Janiszewskiego a Gminą 

Mrągowo reprezentowaną przez Wójta Gminy - Jerzego Krasińskiego 

w sprawie powierzenia Gminie Reszel przez Gminę Mrągowo realizacji zadania publicznego w 

zakresie pomocy społecznej, polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Mrągowo opieką i 

usługami świadczonymi przez Środowiskowe Domy Samopomocy w Reszlu 

 

Na podstawie § 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 z późn. zm. ) oraz uchwały 

Nr XXV/208/16 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w zakresie powierzenia Gminie Reszel zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 

strony porozumienia ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Mrągowo powierza, a Gmina Reszel przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na 

objęciu mieszkańców Gminy Mrągowo opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowe Domy 

Samopomocy w Reszlu ul. Podzamcze 1 i Podzamcze 1A zwane dalej „ŚDS”, które są placówkami wsparcia 

dziennego, przeznaczonymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Reszel i 

gmin ościennych. 

2. Gmina Reszel wyraża zgodę na realizację zadania opisanego w ust. 1 pod warunkiem posiadania 

wolnych miejsc w ŚDS, o których mowa w ust. 1. 

§ 2. Środki na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Warmińsko - Mazurski w formie dotacji 

udzielanej Gminie Reszel. 

§ 3. 1. Wniosek o skierowanie do ŚDS osoba zainteresowana, będąca mieszkańcem Gminy Mrągowo lub 

jej opiekun prawny składa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie przeprowadza wywiad środowiskowy i kompletuje 

dokumenty niezbędne do wydania decyzji i przekazuje je do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu. 

3. Decyzję o skierowaniu do ŚDS i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tym Domu 

wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu. 

§ 4. 1. Zasady korzystania ze wsparcia w ŚDS szczegółowo określa Regulamin Organizacyjny ŚDS. 

§ 5. Gmina Mrągowo nie ponosi żadnych kosztów za świadczenie usług osób kierowanych do 

Środowiskowych Domów Samopomocy, o których mowa w § 1 porozumienia. 

§ 6. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony. 

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym 

wypowiedzeniem bez podania przyczyny. 
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§ 9. Porozumienie zawarto w 3 egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz jest dla Gminy Reszel, a dwa 

egzemplarze dla Gminy Mrągowo. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

Burmistrz Reszla 

Marek Janiszewski 

Wójt Gminy 

Jerzy Krasiński 

 

…………………………………………. 

GMINA RESZEL 

……………………………………………….. 

GMINA MRĄGOWO 
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