
 

 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 31 grudnia 2015 roku 

pomiędzy: 

Miastem Leszno, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Leszna – 

Pana Łukasza Borowiaka, 

a 

Gminą Góra, reprezentowaną przez Burmistrz Góry – Panią Irenę Krzyszkiewicz 

w sprawie uczestnictwa w działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie, mieszkańców 

Gminy Góra. 

Działając na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 

r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz § 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 oraz z 2014 r. poz. 1752) strony zgodnie postanawiają: 

§ 1. Gmina Góra powierza Miastu Leszno świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Góra, a Miasto Leszno zobowiązuje się te 

osoby kierować i zorganizować pobyt w prowadzonym Środowiskowym Domu Samopomocy w ramach 

posiadanych wolnych miejsc. 

§ 2. O przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy ubiegać się mogą osoby pełnoletnie przewlekle 

chore psychicznie i upośledzone umysłowo. 

§ 3. Podstawą przyjęcia osób wymienionych w § 2, będą następujące dokumenty doręczone przez Gminę 

Góra, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do Środowiskowego 

Domu Samopomocy: 

1) wywiad środowiskowy, 

2) zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty psychiatry lub neurologa, 

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

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

§ 4. Decyzję administracyjną kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje  Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Lesznie. 

§ 5. Środki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zapewnia Wojewoda Wielkopolski  

w formie dotacji udzielonej Miastu Leszno. 

§ 6. Opłatę za pobyt i usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy ustala się na podstawie 

art. 51b ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
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§ 7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie może, w przypadkach szczególnych, 

zwolnić uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z opłaty, o której mowa w § 6, w oparciu o art. 51b 

ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 8. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia jeden odpłatny posiłek w postaci obiadu dziennie. 

§ 9. Środowiskowy Dom Samopomocy nie zapewnia dojazdu do siedziby placówki osobom wymienionym   

w § 1 niniejszego porozumienia. 

§ 10. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 02 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 

r. 

§ 11. Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które 

otrzymują: 

1) Miasto Leszno, 

2) Gmina Góra, 

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, 

4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie, przy ul. Starozamkowej 14a. 

  

 Prezydent  

Miasta Leszna 

(-) Łukasz Borowiak 

 

Burmistrz 

 Miasta i Gminy Góra 

(-) Irena Krzyszkiewicz 
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