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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

pomiędzy gminą Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. J. Głogowskiego 3/5 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława
Wilczyńskiego, a gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. M. Reja 10 reprezentowaną przez
Wójta Jerzego Murzyna, zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 9 grudnia 2013 r. w sprawie
powierzenia gminie Ostrowiec Świętokrzyski realizowania zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.
Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.
594 i 645) oraz wykonaniu uchwał: Rady Gminy Bodzechów Nr XLIV/71/2013 z dnia 25.11.2013 r. i Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr XLVIII/180/2013 z dnia 4.12.2013 r. w sprawie porozumienia
międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Ostrowiec Świętokrzyski wykonywania zadania
polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy Gminy zawierają Porozumienie,
następującej treści:
§ 1. 1. Gmina Bodzechów z dniem 1 października 2013 r. powierza Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, na
co ta wyraża zgodę, wykonywanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej stanowiącego zadanie
administracji rządowej – zlecone gminom ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r
poz. 182, z późń. zm.), polegającego na utworzeniu i prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy –
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z uwzględnieniem ust.2.
2. Wykonywanie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski powierzonego (przekazanego) zadania,
określonego w ust.1, będzie realizowane przez utworzony przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, z dniem
1 października 2013 r, Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 31 zwanym w dalszej części „ŚDS”.
§ 2. 1. ŚDS jest środowiskowym domem samopomocy typu B+C - placówką dziennego pobytu i działa na
podstawie uchwały Nr XLIV/116/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2013 r.
w sprawie Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim (Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2013 r., poz.
3134).
2. Szczegółowe zasady działania ŚDS regulują:
1) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r, poz. 182 z późń. zm.)
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz.1589)
3) Statut ŚDS
4) Regulamin Organizacyjny ŚDS
5) program działania i coroczne plany pracy ŚDS.
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§ 3. 1. Powierzenie Gminie Ostrowiec Świętokrzyski realizacji zadania publicznego, określonego w § 1,
będzie uprawniać Gminę Bodzechów – w razie wolnych miejsc – do kierowania do ŚDS mieszkańców Gminy
Bodzechów, spełniających przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie
środowiskowych domów samopomocy i statutu ŚDS.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, decyzję administracyjną o skierowaniu mieszkańca do ŚDS
i decyzję o ustaleniu jego odpłatności za usługi – w ŚDS będzie wydawać Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., z uwzględnieniem przepisów ustawy i rozporządzenia oraz statutu ŚDS,
o których mowa w § 2 ust.2 pkt. 1-3.
§ 4. Uczestnicy skierowani do ŚDS na mocy decyzji, o których mowa w § 3 ust.2 oraz ich opiekunowie
zobowiązani są do terminowego regulowania odpłatności za ŚDS ustalonej w decyzji administracyjnej oraz do
przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego ŚDS, pod rygorem zaprzestania prze ŚDS świadczenia mu usług
oraz konieczności uchylenia decyzji kierującej do ŚDS.
§ 5. 1. Z uwagi na fakt, iż dotacja Wojewody Świętokrzyskiego nie pokrywa całości kosztów
funkcjonowania ŚDS i są one współfinansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dochodów
własnych, Gmina Bodzechów tytułem niniejszego porozumienia i swojego udziału w kosztach
współfinansowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski będzie przekazywała na rzecz Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski comiesięczną kwotę w wysokości 534,0 zł (słownie: pięćset trzydzieści cztery złote), co stanowi
36% miesięcznego kosztu za pobyt jednego mieszkańca Gminy Bodzechów wynikającą z zarządzenia Nr
III/607/2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16.10.2013 r. w sprawie zatwierdzenia na
rok 2013 r. kosztów niektórych usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kwota ta nie obejmuje ewentualnej kwoty zakupu przez uczestnika posiłku
przygotowanego w kuchni ŚDS oraz kosztu transportu do i z ŚDS , które leżą po stronie uczestnika
zamieszkałego w Gminie Bodzechów.
2. Kwota, o której mowa w ust.1, odpowiada kwocie miesięcznego kosztu świadczenia usług wobec
jednego uczestnika ŚDS jaka finansowana jest z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, po uwzględnieniu
procentowego udziału dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w całkowitym miesięcznym koszcie działalności
ŚDS w przeliczeniu na jednego uczestnika.
3. Kwotę, o której mowa w ust.1, Gmina Bodzechów, z uwzględnieniem liczby mieszkańców Gminy
Bodzechów, będących uczestnikami ŚDS, będzie przekazywała co miesiąc z dołu dnia 15 każdego miesiąca
kalendarzowego na konto ŚDS Nr Bank PEKAO S.A. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego
11, Nr rachunku 35 1240 1372 1111 0010 4649 4532 na podstawie wystawianego przez ŚDS rachunku, pod
rygorem odsetek ustawowych.
4. Należność, o której mowa w ust.1, ma charakter stały i nie podlega obniżeniu w przypadkach
nieobecności mieszkańca Gminy Bodzechów w danym 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Dotyczy to
także przypadków rezygnacji przez uczestnika z usług ŚDS w trakcie miesiąca kalendarzowego.
5. O każdorazowej zmianie wysokości kwoty należności przekazywanej przez Gminę Bodzechów,
wynikającej z Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, o którym mowa w ust.1, Gmina
Bodzechów będzie zawiadamiana pisemnie przez Dyrektora ŚDS, co będzie skutkowało koniecznością
podpisania przez strony aneksu do niniejszego Porozumienia.
§ 6. Kwota należności przekazywana przez Gminę Bodzechów, o którym mowa w § 5, jest niezależna od
opłaty za usługi ŚDS uiszczane przez uczestnika, o którym mowa w § 3 w wysokości ustalonej dla niego
w decyzji administracyjnej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
§ 7. 1. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 1 października 2013r. na czas nieokreślony.
2. Strony dopuszczają możliwość pisemnego odstąpienia od Porozumienia z zachowaniem 2-miesięcznego
okresu wypowiedzenia, na podstawie uprzedniej uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub Rady
Gminy Bodzechów.
§ 8. Porozumienie wygasa z datą likwidacji ŚDS przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 9. Strony zobowiązują się do współdziałania ze szczególną starannością przy realizowaniu zadania,
o którym mowa w § 1.
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§ 10. W sprawach nie unormowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie
gminnym, ustawa o pomocy społecznej, rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz
akty określone w § 2 ust.2 pkt.3-5.
§ 11. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności.
§ 12. Spory wynikłe na tle realizacji Porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne.
§ 13. Porozumienie obowiązuje z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 2013 r.
§ 14. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 15. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron,
a jeden celem przesłania do Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego.
Za Gminę Bodzechów:

Za Gminę Ostrowiec Świętokrzyski:

Wójt Gminy
mgr Jerzy Murzyn

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr Jarosław Wilczyński

