
Projekt

z dnia  16 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Dynów prowadzenia zadania publicznego polegającego na 
zapewnieniu mieszkańcom Gminy Hyżne usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Dynowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.z 2018 r. poz 994 z późń. zm.) oraz art. 18 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1508 z późn. zm.) Rada  Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Hyżne wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia 
Gminie Miasto Dynów realizacji zadania publicznego Gminy Hyżne w zakresie pomocy społecznej 
polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Hyżne usług świadczonych przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Dynowie.

§ 2. Szczegółowe warunki powierzenia prowadzenia zadania publicznego oraz zasady kierowania 
mieszkańców Gminy Hyżne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie zostaną określone 
w porozumieniu, zawartym pomiędzy Gminą Hyżne a Gminą Miasto Dynów, którego wzór stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Hyżne

z dnia 25 stycznia 2019 r.

WZÓR POROZUMIENIA

POROZUMIENIE

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Dynów prowadzenie zadania publicznego polegającego na 
zapewnieniu mieszkańcom Gminy Hyżne usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Dynowie

zawarte w dniu …………….

pomiędzy:

Gminą Hyżne, reprezentowaną przez Wójta Gminy Hyżne - Pana Bartłomieja Kuchtę

a

Gminą Miasto Dynów, reprezentowaną przez Burmistrza – Pana Zygmunta Frańczaka.

W wykonaniu uchwały Rady Gminy Hyżne …. z dnia … w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą 
Miasto Dynów w przedmiocie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie, usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych 
na terenie gminy Hyżne oraz uchwały nr …. Rady Miasta Dynów z dnia …. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Dynów przez Gminę Hyżne zadania publicznego 
z zakresu pomocy społecznej oraz w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 
o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. z 2018 poz. 1805 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 nr 
238 poz. 1586 z późn. zm.), zawiera się Porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Gmina Miasto Dynów realizuje zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

2. Celem zawarcia niniejszego Porozumienia jest objęcie mieszkańców Gminy Hyżne usługami 
świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

§ 2. Gmina Hyżne powierza Gminie Miasto Dynów realizację zadania publicznego z zakresie udostępnienia 
miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałymi na 
terenie Gminy Hyżne

§ 3. Gmina Miejska Dynów zobowiązuje się, w miarę posiadanych miejsc, zapewnić mieszkańcom Gminy 
Hyżne z zaburzeniami psychicznymi możliwość korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Dynowie, finansowanych z budżetu państwa.

§ 4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie będzie świadczył usługi skierowanym do niego 
mieszkańcom w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności 
społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia 
codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym oraz określone w § 14-20 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 20101 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm).

§ 5. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem, jako właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie będzie 
przyjmował wnioski mieszkańców i kompletował niezbędną dokumentację umożliwiającą skierowanie danej 
osoby przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie  do Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Dynowie.

2. Decyzję o skierowaniu oraz o odpłatności do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie, wydaje 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie.
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§ 6. Dojazd uczestnika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie realizowany będzie we 
własnym zakresie.

§ 7. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Niniejsze porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron za trzymiesięcznym 
wypowiedzeniem.

3. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zgody każdej ze stron, wyrażonej na piśmie, pod 
rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

……………………………………………. ……………………………………….

Wójt Gminy Hyżne Burmistrz Miasta Dynów
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Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz. U. Z 2010 Nr 238 poz. 1586 z późń. zm.) umożliwia kierowanie osób do
środowiskowych domów samopomocy działających na terenie innych gmin. Środowiskowy dom
samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi
i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności
w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Gmina Hyżne nie prowadzi takiego typu placówki a mieszkańcy z zaburzeniami psychicznymi potrzebują
wsparcia w ramach usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy.

Porozumienie, o jakim mowa w § 1 uchwały, nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu
Gminy Hyżne, gdyż prowadzenie środowiskowych domów dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie
z art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej
realizowanym przez gminę, w całości finansowanym przez budżet państwa.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia mieszkańcom gminy Hyżne wsparcia w w/w zakresie, zasadnym
jest podjęcie uchwały dotyczącej zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie
Miasto Dynów realizacji zadania publicznego Gminy Hyżne w zakresie pomocy społecznej polegającego na
zapewnieniu mieszkańcom Gminy Hyżne usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Dynowie.
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