
UCHWAŁA NR LXI/491/18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/485/2018  z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania publicznego 

z zakresu organizowania opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi 
w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 10 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 Ustawy o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010 nr 238, 
poz. 1586 ze zm.):

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia sie treść załącznika do Uchwały Nr LX/485/2018 zgodnie z brzmieniem określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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Załącznik do uchwały Nr LXI/491/18

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 maja 2018 r.

POROZUMIENIE

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna realizacji zadania publicznego z zakresu 
organizowania opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie

zawarte pomiędzy:  
Gminą Miejską Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna reprezentowaną przez: Burmistrza 

Miasta Kościerzyna – Michała Majewskiego  
a

Gminą Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Nowa Karczma – Andrzeja Pollaka

Na podstawie art. 8 ust.1, art. 10 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt 12, art.74 ustawy  o samorządzie  gminnym  (Dz.U. 
z 2017r. poz. 1875 ze zm.) § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 
2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1586 ze zm.), 
art. 18 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz realizując 
Uchwałę Nr  XLII/253/2018 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej oraz realizując Uchwałę Nr LX/485/2018 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 
25 kwietnia 2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie 
Miejskiej Kościerzyna zadania publicznego z zakresu organizowania opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej 
osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie, 
zmienioną uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr LXI/491/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr LX/485/2018  z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania publicznego z zakresu organizowania opieki 
specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kościerzynie, strony Porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. 1) Gmina Nowa Karczma powierza a Gmina Miejska Kościerzyna przyjmuje do realizacji zadanie 
Publiczne w zakresie świadczenia usług opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi z terenu Gminy Nowa Karczma w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kościerzynie, zwane w dalszej treści Porozumienia „zadaniem”.

2) Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę na które 
Gmina Miejska Kościerzyna będzie wykorzystywać dotację celową otrzymaną od Wojewody Pomorskiego 
w rozdziale 85203-ośrodki wsparcia.

§ 2. 1) Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie osoba 
zainteresowana, będąca mieszkańcem Gminy Nowa Karczma lub opiekun prawny składa do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy 
i kompletuje dokumenty niezbędne do wydania decyzji i przekazuje je do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kościerzynie.

3) Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy, osób z zaburzeniami psychicznymi, będących 
mieszkańcami Gminy Nowa Karczma oraz ustalającą wysokość odpłatności za pobyt w Środowiskowym 
Domu Samopomocy, wydaje Burmistrz Miasta Kościerzyna.

§ 3. Gmina Nowa Karczma nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób z zaburzeniami 
psychicznymi będącymi mieszkańcami Gminy Nowa Karczma w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Kościerzynie.
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§ 4. Dojazd uczestników z terenu Gminy Nowa Karczma do Środowiskowego Domu Samopomocy dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościerzynie realizowany jest we własnym zakresie i na koszt 
uczestnika.

§ 5. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony od dnia ………………., z możliwością wypowiedzenia 
przez każdą ze stron z 30 dniowym terminem wypowiedzenia. 

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia, dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 7. W kwestiach nieuregulowanych w Porozumieniu obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze 
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron oraz jeden 
egzemplarz w celu ogłoszenia.  

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.  

STRONY POROZUMIENIA

Wójt Gminy Nowa Karczma

Andrzej Pollak

 Burmistrz Miasta Kościerzyna

Michał Majewski
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Uzasadnienie

W dniu 25 kwietnia 2018r. została przyjęta uchwała Nr LX/485/18 Rady Miasta Kościerzyna
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej
Kościerzyna zadania publicznego z zakresu organizowania opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób
z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie. W związku
z pomyłkami pisarskimi, jakie pojawiły się w druku porozumienia zmienia się jego treść.
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