Załącznik Nr1
do uchwały Nr XVIII/ 95 /2012
Rady Miejskiej w Borku Wlkp.
z dnia 29 marca 2012r.
POROZUMIENIE
zawarte w dniu ….. marca 2012r. w sprawie realizacji zadania publicznego
w zakresie zapewnienia dziennej opieki, specjalistycznych zajęć
terapeutycznych oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych
i socjalnych osobom przewlekle psychicznie chorym upośledzonych umysłowo
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu, pomiędzy:
Gminą Gostyń, reprezentowaną przez :
1. Jerzego Jakuba Kulaka Burmistrza Gostynia
lub
2. Elżbietę Palka Z-cę Burmistrza Gostynia
a Gminą Borek Wielkopolski reprezentowaną przez:
Mariana Jańczaka - Burmistrza Borku Wielkopolskiego
Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z póź.zm.), art.18 ust. 1 pkt 5, art. 51, 51a i 51b ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 póź.zm.), § 7 ust. 4
rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów
samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) oraz uchwały Nr ……..... Rady
Miejskiej w Gostyniu dnia ……………. r. w sprawie przejęcia zadania
publicznego w zakresie
dziennego pobytu, opieki, specjalistycznych zajęć
terapeutycznych oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych,
socjalnych, zdrowotnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu,
strony ustalają, co następuje:
§ 1. Gmina Gostyń na podstawie powierzenia przez Gminę Borek Wlkp.
realizacji zadania publicznego, udostępnia Gminie Borek Wlkp., właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej na pobyt dzienny do
środowiskowego domu samopomocy, w miarę możliwości miejsca
w prowadzonej placówce tj. Środowiskowym Domu Samopomocy
w Gostyniu dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych
umysłowo, w celu skierowania osoby na pobyt dzienny będącej mieszkańcem
Gminy Borek Wlkp.
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§ 2.1. Każdorazowo decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Gostyniu oraz ustalającą odpłatność za korzystanie z usług
w tym ośrodku dla osoby kierowanej wydaje Kierownik Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu z upoważnienia Burmistrza Gostynia
lub inna osoba upoważniona przez Burmistrza Gostynia.
2. Wyżej wymieniona decyzja podejmowana jest na podstawie rodzinnego
wywiadu środowiskowego wraz z zaświadczeniami o dochodach osoby
kierowanej oraz dokumentacją, o której mowa w §7 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy, przesłanego przez ośrodek pomocy
społecznej gminy miejsca zamieszkania osoby kierowanej tj. Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
§ 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
§ 4. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 5. Strony mogą rozwiązać niniejsze porozumienie poprzez zgodne złożenie
oświadczeń woli, bądź za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem,
którego termin upływa na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie
w szczególności przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne właściwe dla
przedmiotu porozumienia.
§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Gostyń

1. .............................................

Gmina Borek Wlkp.
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