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z dnia 15 lutego 2008 r.
zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Miastem
i Gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Burmistrza Stanisława Marka Kraka.
w dniu 12.12.2011
na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), w związku z § 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) oraz Uchwały Rady Gminy w Górnie Nr XIX/101/08 z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia porozumienia dotyczącego zasad współpracy Gminy Górno z Miastem i Gminą
Bodzentyn w sprawie uczestnictwa osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy
Bodzentyn w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Jachowej,
strony porozumienia wprowadzają następujące zmiany :
§ 1. W § 1 porozumienie otrzymuje następujące brzmienie:
„Porozumienie reguluje zasady współpracy Gminy Górno oraz Miasta i Gminy Bodzentyn dotyczącej
realizacji zadań określonych w art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004
roku (2009.175.1362 z późn. zm.) w odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania na terenie
Miasta i Gminy Bodzentyn
”.
§ 2. 1. § 2 ust. 1 porozumienia otrzymuje następujące brzmienie: ,,Zapewnienie 1 do 4 wolnych miejsc (w
zależności od posiadanych miejsc) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Jachowej dla osób
niepełnosprawnych (posiadających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności, z niepełnosprawnością
intelektualną lub psychiczną oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, np. chorób psychicznych, neurologicznych,
ruchowych i somatycznych) skierowanych na podstawie decyzji wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Górnie na podstawie decyzji o skierowaniu danej osoby do w/w ŚDS.
2. W § 2 ust. 2 i ust. 4 porozumienia dotychczasowe wyrażenie „osoby skierowane przez MGOPS
w Bodzentynie” zastępują wyrażenie „osoby skierowane przez GOPS w Górnie zamieszkałe na terenie Miasta
i Gminy Bodzentyn”
3. § 2 ust.3 porozumienia otrzymuje następujące brzmienie : ,,Zapewnienie udziału w terapiach
zajęciowych oraz rehabilitacji w czasie pobytu osób skierowanych przez GOPS w Górnie do ŚDS w Woli
Jachowej zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.”
4. § 2 ust. 5 porozumienia otrzymuje brzmienie: ,,Wystawianie noty obciążeniowej za dożywianie
uczestników terapii zajęciowych i rehabilitacji w ŚDS w Woli Jachowej w ciągu 7 dni po zakończonym
miesiącu kalendarzowym. Koszt wyżywienia uczestników w ŚDS w Woli Jachowej wynosi dla 1 uczestnika
5 zł. (słownie: pięć złotych) dziennie w okresie od dnia01.01.2012 r. do dnia31.12.2012 r.”
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5. 5 W §2 po ust. 5 porozumienia dodaje się ustępy o następującym brzmieniu:
„6. Wydanie decyzji o skierowaniu do Ośrodka wsparcia, tj. ŚDS w Woli Jachowej przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie na podstawie kompletnych dokumentów przesłanych przez
MGOPS w Bodzentynie zawierających wywiad środowiskowy, orzeczenie o niepełnosprawności,
zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach
oraz zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa
i rehabilitacji.
7. Wydanie decyzji o wysokości miesięcznej odpłatności za usługi świadczone w ŚDS , którą to
odpłatność powinien uiścić uczestnik terapii zajęciowej na konto ŚDS w Woli Jachowej do 20 dnia
każdego miesiąca na nr 76848500092002275420000001. Koszt odpłatności ustala GOPS w Górnie po
przeliczeniu dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka wsparcia wg. określonego
kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
8. Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ŚDS w Woli Jachowej stanowią dochód budżetu
państwa.”.
§ 3. 1. § 3 ust. 1 porozumienia otrzymuje brzmienie : ,,Właściwy dobór osób kierowanych przez Miejsko
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli
Jachowej zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego i skompletowaniu odpowiednich dokumentów (zgodnie z zapisami w/w ustawy)
uprawniających do uzyskania pomocy w formie skierowania do ŚDS w Woli Jachowej i przesłaniu ich do
GOPS w Górnie.’’
2. W § 3 porozumienia uchyla się ustęp 2.
3. 3 . § 3 ust. 5 porozumienia otrzymuje brzmienie : ,,Dowóz uczestników z miejsca ich zamieszkania do
ŚDS w Woli Jachowej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 8.00 i odbiór
uczestników po zajęciach ze ŚDS w Woli Jachowej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od
13.30 do 15.00.”
§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
z możliwością przedłużenia.
§ 5. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ 6. Aneks do Porozumienia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej ze stron. Gmina Górno Miasto i Gmina Bodzentyn

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Wójt Gminy Górno

Stanisław Marek Krak

Przemysław Łysak

