
 

 

POROZUMIENIE NR PSM.031.4.2021 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie powierzenia Miastu Jastrzębie-Zdrój realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 

zawarte pomiędzy Miastem na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój, zwanego w dalszej treści Porozumienia 

„Miastem” z siedzibą organu zarządzającego: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, NIP 633-221-66-

15, REGON 276255358, reprezentowanym przez: 

Anna Hetman - Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój a Gminą Hażlach zwanej w dalszej treści 

Porozumienia „Gminą” z siedzibą organu zarządzającego: ulica Główna 57; 43-419 Hażlach; NIP: 

5482404973; Regon: 072182479 reprezentowaną przez: Grzegorz Sikorski – Wójt Gminy Hażlach  

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 

art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876), § 7 

ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych 

domów samopomocy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 249) oraz uchwały nr III.42.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jastrzębie-

Zdrój a Gminą Hażlach w sprawie powierzenia Miastu Jastrzębie-Zdrój realizacji zadania z zakresu pomocy 

społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju na 

rzecz mieszkańców Gminy Hażlach oraz uchwały nr IV/28/2021 Rady Gminy Hażlach z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Hażlach a Miastem Jastrzębie-Zdrój 

w sprawie powierzenia Miastu Jastrzębie-Zdrój realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego 

na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy Jastrzębiu-Zdroju na rzecz mieszkańców Gminy 

Hażlach, Strony zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój realizuje zadanie w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu 

Samopomocy, zwanym dalej „ŚDS”, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy, o którym mowa w ust. 1, jest placówką przeznaczoną dla osób, które 

ukończyły 16 rok życia. 

3. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych- typ A, z niepełnosprawnością 

intelektualną -typ B oraz niepełnosprawnością sprzężoną. 

§ 2. Środki na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Śląski w formie dotacji celowej udzielanej 

Miastu. 

§ 3. Gmina powierza Miastu realizacje zadania polegającego na objęciu osób, o których mowa w § 1. ust. 2, 

zamieszkałych na terenie Gminy Hażlach, opieką i usługami świadczonymi przez ŚDS, a Miasto wyraża zgodę 

na objęcie opieką i usługami ŚDS te osoby w ramach posiadanych wolnych miejsc w placówce. 

§ 4. 1. Szczegółowe zasady kierowania i pobytu w ŚDS, regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 
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2. Decyzję o skierowaniu do ŚDS i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w ośrodku 

wsparcia wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, na zasadach określonych w art. 51b ustawy 

o pomocy społecznej. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest na podstawie przekazanego do Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, zaświadczeń o dochodach osoby kierowanej i dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 

§ 5. Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się kierować osoby, o których mowa w § 3 do ŚDS 

i zorganizować ich pobyt w tej placówce w ramach posiadanych wolnych miejsc, z zastrzeżeniem 

pierwszeństwa kierowania do ŚDS mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 6. Dojazd uczestników skierowanych do ŚDS, o których mowa w § 3, realizowany będzie na koszt 

uczestnika. 

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

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

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarte jest na czas nieokreślony. 

§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa dla każdej 

ze stron. 

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

Prezydent Miasta 

 

 

Anna Hetman 

Wójt Gminy Hażlach 

 

 

Grzegorz Sikorski 
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