
UCHWAŁA  Nr IX/77/19 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie powierzenia Powiatowi Staszowskiemu prowadzenia zadania publicznego  

polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Gnojno usług  

świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurozwękach 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 507 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Gnojno powierza Powiatowi Staszowskiemu prowadzenie zadania publicznego polegającego 

na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Gnojno usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

typu B w Kurozwękach. 

§ 2. Szczegółowe warunki powierzenia prowadzenia zadania publicznego oraz zasady kierowania 

mieszkańców Gminy Gnojno do Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Kurozwękach zostaną 

określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Gnojno a Powiatem Staszowskim, którego wzór 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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Załącznik do uchwały nr IX/77/19 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

POROZUMIENIE nr ….. 

z dnia …………………… 

Zawarte pomiędzy Gminą Gnojno, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………….. 

a Powiatem Staszowskim, reprezentowanym przez : 

….......................................................................................... 

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatowi Staszowskiemu 

polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Gnojno opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Kurozwękach. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 507 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. z 2010 

r. Nr 238, poz.1586, z 2014 poz.1752) oraz Uchwały Nr……….Rady Gminy Gnojno z 

dnia………………w sprawie powierzenia Powiatowi Staszowskiemu prowadzenia zadania publicznego 

polegającego na zapewnieniu mieszkańcom gminy Gnojno usług świadczonych przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy, a także uchwały Nr 68/19 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zlecenia wykonania zadania publicznego Powiatu Staszowskiego z zakresu pomocy społecznej Strony 

zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 

Powiat Staszowski zobowiązuje się, w miarę posiadanych miejsc, zapewnić mieszkańcom Gminy Gnojno, 

o których mowa w art. 51 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, możliwość korzystania 

z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach, finansowanych z budżetu państwa. 

§ 2. 

Ośrodek Wsparcia – prowadzony na zlecenie Powiatu Staszowskiego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO W STASZOWIE (zwany dalej ŚDS) będzie świadczył 

usługi mieszkańcom Gminy Gnojno na poziomie określonym w art. 51a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej oraz §14 - 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 

2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 

§ 3. 

Środki na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Świętokrzyski w formie dotacji udzielonej Powiatowi 

Staszowskiemu. 

§ 4. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie, jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

ubiegającej się o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach, będzie przyjmował 
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wnioski mieszkańców i kompletował niezbędną dokumentację umożliwiającą skierowanie danej osoby przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach. 

§ 5. 

O przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach decyduje kierownik tego Domu. 

§ 6. 

1. Porozumienie zawiera się na okres od…………. r. do …………………….. r. 

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

wypowiedzeniem. 

§ 7. 

1. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

2. Ogłoszenia dokonuje gmina Gnojno. 

§ 8. 

Porozumienie wygasa z chwilą zmiany sposobu finansowania środowiskowych domów samopomocy. 

§ 9. 

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zgody każdej ze stron, wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 

§ 11. 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

Powiat Staszowski Gmina Gnojno 
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UZASADNIENIE 

§ 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 ze zm.) stanowi, że osoba może być 

skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę lub inny powiat niż gmina lub powiat właściwe ze 

względu na jej miejsce zamieszkania, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

Przedmiotowa regulacja prawna pozwoli na kierowanie mieszkańców gminy Gnojno do udziału 

w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kurozwękach. 

W obecnej chwili do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie zgłosiła się jedna osoba, która 

wyraża chęć uczestniczenia w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Kurozwękach 

prowadzonego na zlecenie Powiatu Staszowskiego. 

Wprowadzenie przedmiotowej regulacji nie pociąga za sobą skutków finansowych dla Gminy 

(prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków 

administracji rządowej), nie zachodzi również konieczność zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji 

zadania, nie generuje ona również innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Gminy Gnojno oraz 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wobec powyższego zasadne jest wprowadzenie proponowanej uchwały dotyczącej możliwości 

kierowania mieszkańców Gminy Gnojno do środowiskowego domu samopomocy funkcjonującego na terenie 

Powiatu Staszowskiego. 

Id: 1CF11996-B475-41A6-A47F-999FC3DDABA4. Podpisany Strona 4


		2019-11-25T23:00:00+0000
	Polska
	Stanisław Wcisło
	Podpis organu wydającego akt prawny.




