UCHWAŁA NR …………….2017
RADY GMINY MIELEC
z dnia ……………………
w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec realizację zadania dotyczącego
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu
Samopomocy w Mielcu przy ul. Biernackiego 4a.
Na podstawie art. 10 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późniejszymi
zmianami) art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 930 z późniejszymi zmianami) 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 r. Nr 238 poz. 1586 z późniejszymi zmianami)
RADA GMINY MIELEC
uchwala co następuje:
§1
Postanawia się powierzyć Gminie Miejskiej Mielec realizację zadania dotyczącego wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Pomocy
Społecznej w Mielcu przy ul Biernackiego 4a.
§2
Powierzenie zadania o którym mowa w §1 nastąpi
Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

w

drodze

porozumienia.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN KOŁODZIEJ

Załącznik do Uchwały
Nr …….
Rady Gminy Mielec
z dnia …………….

POROZUMIENIE Nr ……………….
Zawarte w dniu ……………………………………… pomiędzy Gminą Miejską Mielec
reprezentowaną przez Prezydenta– Pana Daniela Kozdębę,
a Gminą Mielec reprezentowaną przez Wójta Gminy Mielec – Pana Józefa Piątka
w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego
– prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930
z późniejszymi zmianami) oraz § 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 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr……………………….
Rady Gminy Miejskiej Mielec z dnia ………………………… w sprawie zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Mielec, a Gminą Mielec w zakresie powierzenia
przez Gminę Mielec realizacji zadania publicznego – prowadzenia zajęć Środowiskowego
Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie
Gminy Mielec i Uchwały Nr………………………. Rady Gminy Mielec z dnia
………………………………. w sprawie powierzenia wykonywania Gminie Miejskiej
Mielec realizacji zadania publicznego dotyczącego wsparcia osób
z zaburzeniami
psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu na ul.
Biernackiego 4a – strony zawierają porozumienie o niniejszej treści:
§1
Gmina Miejska Mielec prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w Mielcu, jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 148/2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 06
września 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań pomocy społecznej
zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego.

§2
Środowiskowy Dom Samopomocy, o którym mowa w § 1 zwany dalej ŚDS jest palcówką
przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi w mieście Mielcu
i gminach ościennych.
§3
Środki na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Podkarpacki w formie dotacji udzielanej
Gminie Miejskiej Mielec.
§4
Gmina Mielec powierza Gminie Miejskiej Mielec prowadzenie zajęć ŚDS dla osób
z
zaburzeniami
psychicznymi
zamieszkałych
na
terenie
Gminy
Mielec,
a Gmina Miejska Mielec zobowiązuje się te osoby kierować i zorganizować im pobyt
w prowadzonym ŚDS, o którym mowa w § 1 w ramach posiadanych wolnych miejsc.
§5
1. Wniosek o skierowanie do ŚDS wraz z wymaganą dokumentacją będzie składany

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu i następnie po przeprowadzonym
wywiadzie środowiskowym, przesłany wraz z pismem przewodnim, wywiadem
środowiskowym i kompletem dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mielcu.
2.

Decyzję o skierowaniu do ŚDS i ewentualnie decyzję ustalającą odpłatność za
korzystanie z usług prowadzonych w ŚDS wydaje Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mielcu.
§6

Porozumienie zostaje zawarte od dnia ……………………………………….
nieokreślony.

na czas

§7
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia dla swojej ważności wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

§8
Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym
wypowiedzeniem.
§9
Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla
każdej ze stron i jeden celem ogłoszenia.
§ 10
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

