
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 4/2012 

WÓJTA GMINY LELÓW 

z dnia 31 lipca 2012 r. 

w sprawie udzielenia usług osobom z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Lelów przez Gminę 

Irządze/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach, świadczonych przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Irządzach  

1. Gminą Irządze reprezentowaną przez:  

- Wójta Gminy – Pana Jana MOLENDĘ a  

2. Gminą Lelów reprezentowana przez:  

- Wójta Gminy – Pana Jacka LUPĘ  

Działając na podstawie :  

- art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami /  

- art. 46 ustawy z dnia 13 listopad 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2010r. 

Nr 80, poz. 526 ze zmianami/  

- Uchwały Nr X/51/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 

Lelów do zawarcia porozumienia z Gminą Irządze w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego 

strony postanawiają, co następuje:  

§ 1. Gmina Lelów powierza Gminie Irządze, a Gmina Irządze przyjmuje do wykonania zadanie publiczne 

polegające na świadczeniu usług dla osób wymienionych w § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy / Dz. U. Nr 238, poz. 

1586/, a mieszkających na terenie Gminy Lelów, które z uwagi na stan zdrowia wymagają wsparcia 

w środowiskowym domu samopomocy.  

§ 2. Wniosek o skierowanie na pobyt dzienny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Irządzach zwany 

dalej „Domem” składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie dołączając: a/ zaświadczenie 

lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych, 

b/ zaświadczeniaalekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach 

domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, c/ orzeczenie 

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada. W miarę posiadanych miejsc 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Irządzach będzie przyjmował osoby, o których mowa w § 1 na podstawie 

decyzji kierujących , wydanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelowie.  

§ 3. 1. Gmina Lelów nie ponosi kosztów usług świadczonych na rzecz osób, o których mowa w § 1.  

2. Koszt usług transportowych będzie każdorazowo negocjowany z gminą prowadzącą Dom.  

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż na okres finansowania 

realizacji zadania ze środków budżetu państwa.  
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2. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, 

złożonym drugiej stronie na piśmie lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.  

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

§ 6. Ewentualne spory związane z realizacją postanowień niniejszego porozumienia rozstrzygał będzie 

właściwy sąd powszechny.  

§ 7. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.  

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

Województwa Śląskiego.          

  

Wójt Gminy Irządze  

 

 

Jan Molenda 

Wójt Gminy Lelów  

 

 

Jacek Lupa 
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