
 

 

POROZUMIENIE NR 1194/2019 

BURMISTRZA MIKOŁOWA ORAZ PREZYDENTA MIASTA TYCHY 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie kierowania mieszkańców Gminy Mikołów do Środowiskowego Domu Samopomocy 

"Św. Faustyna" w Tychach 

pomiędzy Gminą Mikołów, z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16, 

reprezentowaną przez Burmistrza Mikołowa – Stanisława Piechulę, 

a 

Miastem Tychy, z siedzibą w Tychach, al. Niepodległości 49, 

reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Tychy – Andrzeja Dziubę 

Na podstawie art. 51, 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1507 ze zm.), oraz § 7 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. 2010 Nr 238 poz. 1586 ze zm.) oraz Uchwały 

Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumień między Gminą Mikołów a Miastem Tychy, dotyczących objęcia mieszkańców Gminy 

Mikołów usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Św. Faustyna" w Tychach, 

zwanym dalej "ŚDS" w Tychach, Strony Porozumienia ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Mikołów powierza a Miasto Tychy przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na 

objęciu mieszkańców Gminy Mikołów usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy  

"Św. Faustyna" w Tychach. 

2. Do ŚDS w Tychach mogą być kierowani mieszkańcy Gminy Mikołów na zasadach określonych  

w niniejszym Porozumieniu. 

3. Wydanie skierowania do ŚDS w Tychach mieszkańcowi Gminy Mikołów jest możliwe wtedy, gdy: 

a) ze względu na brak wolnych miejsc osoba nie będzie mogła zostać skierowana do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Łaziskach Górnych, lub 

b) osoba lub jej opiekun prawny złoży wniosek o miejsce w ŚDS w Tychach, który będzie uzasadniony 

wyjątkową sytuacją osobistą i zdrowotną, ze względu na którą jest wskazane skierowanie do ŚDS 

w Tychach. 

4. Decyzję o skierowaniu do ŚDS w Tychach i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z jego usług 

wyda Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. 

§ 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie ustawa o pomocy 

społecznej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy. 
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§ 3. 1. Strony ustalają, że porozumienie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., 

z możliwością jego przedłużenia. 

2. Porozumienie może być zmienione bądź rozwiązane w każdym czasie na zasadzie porozumienia Stron 

bądź jednostronnie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Zmiana treści niniejszego Porozumienia może być wprowadzona wyłącznie w formie obustronnie 

podpisanego aneksu. 

§ 4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek 

Gminy Mikołów. 

§ 5. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 

  

Burmistrz Mikołowa 

 

 

Stanisław Piechula 

Prezydent Miasta Tychy 

 

 

mgr inż. Andrzej Dziuba 
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