U C H W A L A Nr L/315/14
R A D Y GMINY Pacanow
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie upowaznienia Wojta Gminy Pacanow do zawarcia porozumienia pomifdzy
Gmin^ Pacanow, a Gmin^ Busko - Zdroj w sprawie powierzenia Gminie Busko - Zdroj
realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy spolecznej polegaj^cego na kierowaniu
mieszkancow Gminy Pacanow do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Busku Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi^zku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorz^dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z poz. zm. oraz § 7 ust. 4 rozporz^dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie srodowiskowych
domow samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586) Rada Gminy Pacanow uchwala co nast^puje:
§1
1. Upowaznia si^ Wojta Gminy Pacanow do zawarcia porozumienia pomiedzy Gmin^ Pacanow,
a Gmin^ Buski - Zdroj w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy
spolecznej polegaj^cego na kierowaniu mieszkancow Gminy Pacanow do Srodowiskowego
Domu Samopomocy w Busku - Zdroju, funkcjonuj^cego w strukturach Miejsko - Gmirmego
Osrodka Pomocy Spolecznej w Busku - Zdroju.
2. Tresc porozumienia, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi zal^cznik do niniejszej uchwaly.
§2
Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Pacanow.
§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Uzasadnienie
Prowadzenie i rozwoj infrastruktury srodowiskowych domow samopomocy dla osob
z zaburzeniami psychicznymi i niepeinosprawnych intelektualnie nalezy do zadan z zakresu
administracji rz^dowej zleconych gminie, dotowanych z budzetu panstwa.
Na terenie Gminy Busko - Zdroj funkcjonuje Srodowiskowy Dom Samopomocy d l a osob z
zaburzeniami psychicznymi i niepeinosprawnych intelektualnie.
Gmina Pacanow nie prowadzi srodowiskowego domu dla osob z uposledzeniem umyslowym,
dlatego tez od kilku juz lat jedna osoba z terenu Gminy Pacanow jest uczestnikiem terapii
prowadzonej przez nasz SDS w Busku - Zdroju ul. Rehabilitacyjna 5. Biez^cym rozwi^zaniem
problemu w zakresie umieszczania osob z zaburzeniem psychicznym i/lub niepeinosprawnych
umyslowo z terenu Gminy Pacanow w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Busku - Zdroju
jest zawarcie proponowanego Porozumienia, ktore nie obciaza fmansowo zadnej ze stron
Porozumienia a jest organizacyjn^ form^ uregulowania powyzszego zagadnienia z zakresu
pomocy spolecznej.

.KIEROWNIK

Zat^cznik
do Uchwaly RG Pacanow
Nr L/315/14. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

POROZUMIENIE

zawarte w dniu

2014 r., pomiedzy Gmin^ Busko - Zdroj reprezentowan^

przez Burmistrza Gminy Busko - Zdroj Pana Waldemara Sikor?,
a Gmin^ Pacanow reprezentowan^ przez Wojta Gminy - Pana Wieslawa Skopa,
w sprawie powierzenia Gminie Busko - Zdroj realizacji zadania publicznego Gminy Pacanow w
zakresie pomocy spolecznej polegaj^cego na kierowaniu mieszkancow Gminy Pacanow do
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Busku - Zdroju.
Na podstawie § 7 ust. 4 rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 grudnia
2010 r. w sprawie srodowiskowych domow samopomocy (Dz. U . Nr 238 poz. 1586) oraz
Uchwaly

Rady Gminy z dnia

,

strony Porozumienia ustalaj^, co nast^puje:
§11. Gmina Pacanow powierza, a Gmina Busko - Zdroj przyjmuje do realizacji zadanie publiczne
w zakresie swiadczenia uslug w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Busku - Zdroju dla
osob z zaburzeniami psychicznymi i niepeinosprawnych intelektualnie b^d^cych mieszkancami
Gminy Pacanow, zwane w dalszej tresci Porozumienia „zadaniem".
2. Gmina Busko - Zdroj wyraza zgod? na realizacj? zadania opisanego w ust. 1, pod warunkiem
posiadania wolnych miejsc w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Busku - Zdroju, dla osob
z dla osob z zaburzeniami psychicznymi i niepeinosprawnych intelektualnie, b^d^cych
mieszkancami Gminy Pacanow.
3. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rz^dowej realizowanym przez
gmin?.
4. Gmina Busko - Zdroj na realizacji zadania otrzymuje dotacj? celow^ z budzetu panstwa.
§2.

1. Wniosek o skierowanie do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Busku - Zdroju osoba
zainteresowana, tj. z zaburzeniem psychicznym lub niepelnosprawna intelektualnie, b^d^ca
mieszkancem Gminy Pacanow lub opiekun prawny takiej osoby sklada do Gmirmego Osrodka
Pomocy Spolecznej w Pacanowie.
2. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Pacanowie przeprowadza rodziimy wywiad
srodowiskowy i kompletuje dokumenty niezb^dne do wydania decyzji i przekazuje je do
Miejsko - Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Busku - Zdroju.
3. Decyzj? kieruj^c^ do Srodowiskowego Domu Samopomocy, o ktorym mowa wyzej, osob z
zaburzeniami psychicznymi i/lub niepeinosprawnych intelektualnie b^d^cych mieszkancami
Gminy Pacanow oraz ustalajqc^ wysokosc odplatnosci wydaje Gmina Busko - Zdroj.
§3
Gmina Pacanow nie ponosi kosztow za swiadczenie uslug na rzecz osob z zaburzeniami
psychicznymi i niepeinosprawnych intelektualnie b^d^cych mieszkancami Gminy Pacanow w
Srodowiskowym Domu Samopomocy w Busku - Zdroju.
§4
Dojazd uczestnikow z terenu Gminy Pacanow do Srodowiskowego Domu Samopomocy dla
osob z zaburzeniami psychicznymi i niepeinosprawnych intelektualnie w Busku - Zdroju
realizowany jest we wlasnym zakresie i na koszt uczestnika.
§5
Porozumienie zawiera si? na czas nieokreslony, z mozliwosci^ wypowiedzenia przez kazd^ ze
stron z 30 dniowym terminem wypowiedzenia.

§6.
Zmiany porozumienia wymagaj^ formy pisemnej.
§7.
W kwestiach nieuregulowanych w Porozumieniu obowi^zuj^ przepisy ustawy z dnia 12 marca
2004 r. 0 pomocy spolecznej (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 182 z poz. zm.) oraz wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze.
§8.

Porozumienie sporz^dzono w 3 jednobrzmi^cych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze stron oraz
jeden egzemplarz w celu ogloszenia.
§9.
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu w
Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego.
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