
UCHWAŁA NR XVIII/115/12
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Oleśnica, a Gminą Oleśnica. 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, ze zm. ) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. 
Nr 175, poz. 1362, ze 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 ) Rada Gminy 
Oleśnica uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zawrzeć porozumienie międzygminne z Miastem Oleśnica w sprawie powierzenia realizacji zadania 
publicznego w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Oleśnica usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Oleśnicy, ul. Słowackiego 8, (dalej: ŚDS). 

2. Środki na realizację powierzonego zadania publicznego, jako zadania zleconego z zakresu administracji 
rządowej zapewnia Wojewoda Dolnośląski w formie udzielonej dotacji. 

§ 2. Treść porozumienia stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

Jacenty Kawecki
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/115/12 

Rady Gminy Oleśnica 

z dnia 29 marca 2012 r. 

Porozumienie 

zawarte pomiędzy: 

Miastem Oleśnica, reprezentowanym przez Burmistrza Jana Bronsia, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 
Oleśnicy – Joanny Jarosiewicz, 

a 

Gminą Oleśnica, reprezentowaną przez Wójta Marcina Kasinę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - 
Moniki Warszawskiej, 

jako strony porozumienia, 

działając na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze 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 art. 13 pkt 
6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( 
Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, ze zm.), ustalają, co następuje: 

§ 1. Gmina Oleśnica powierza Miastu Oleśnica realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 
polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Oleśnica usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Oleśnicy, ul. Słowackiego 8, (dalej: ŚDS). 

§ 2. Miasto Oleśnica zobowiązuje się, w miarę posiadanych miejsc, zapewnić mieszkańcom Gminy Oleśnica 
z zaburzeniami psychicznymi, możliwość korzystania z usług ŚDS. 

§ 3. Wniosek o skierowanie do ŚDS wraz z wymaganą dokumentacją będzie składany w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. M. Kopernika 13, który po skompletowaniu dokumentacji, w tym po 
przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, przekaże wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13 ( dalej: MOPS). 

§ 4. Decyzję o skierowaniu do ŚDS i ustalającą odpłatność za korzystanie z usług ŚDS wydaje Burmistrz 
Oleśnicy. 

§ 5. Strony ustalają, iż Miasto Oleśnica (MOPS, ŚDS) nie zapewnia dowozu, ani nie uczestniczy w kosztach 
transportu osób objętych porozumieniem. 

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

3. Wypowiedzenie winno być sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

Miasto Oleśnica Gmina Oleśnica 
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