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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
BURMISTRZA KĘPNA
z dnia 20 czerwca 2016 r.
Gminą Kępno reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno – Piotra Psikusa,
a Gminą Trzcinica reprezentowaną przez Wójta Gminy Trzcinica – Grzegorza Hadzika
§ 1. Podstawę zawarcia niniejszego porozumienia stanowi art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn.zm.) oraz § 7 ust. 4
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn.zm.), uchwała Nr X/84/2015 Rady Gminy Trzcinica z
dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie : wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kępno realizacji zadania
publicznego zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na zapewnieniu świadczenia dziennej
opieki, specjalistycznych usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych osobom z zaburzeniami psychicznymi w
Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy oraz uchwała Nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w
Kępnie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Trzcinica realizacji zadania
publicznego zleconego z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej.
§ 2. 1. Gmina Trzcinica powierza, a Gmina Kępno przyjmuje realizację zadania publicznego zleconego z
zakresu administracji rządowej polegającego na zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi, będącym
mieszkańcami Gminy Trzcinica, świadczenia dziennej opieki, specjalistycznych usług terapeutycznych i
rehabilitacyjnych w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowym Domu
Samopomocy z siedzibą w Kępnie.
2. Gmina Kępno przejmuje prawa i obowiązki Gminy Trzcinica związane z powierzonym jej zadaniem
określonym w ust. 1.
3. Środki na realizację i obsługę zadania, o którym mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa w formie
przekazywanej Gminie Kępno dotacji celowej.
§ 3. 1. Stosownie do postanowień art. 51b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tym
ośrodku wydaje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.
2. Szczegółową procedurę składania wniosków o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w
Kępnie i przekazywania dokumentów pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej reguluje § 7 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
§ 4. Gmina Trzcinica zapewni mieszkańcom Gminy Trzcinica usługi transportowe polegające na
dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie i odwożeniu po zajęciach.
§ 5. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
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§ 6. Niniejsze porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym
okresem wypowiedzenia, którego termin upływa na koniec miesiąca kalendarzowego, bądź poprzez zgodne
złożenie oświadczeń woli stron.
§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, a w szczególności przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze, a także przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Gmina Trzcinica, a trzy egzemplarze Gmina Kępno.
§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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