
UCHWAŁA NR XXI/135/2020 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sarnaki w zakresie objęcia mieszkańców 
Gminy Przesmyki opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych 

Litewnikach 

Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 18 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, 1690, 1818 i 2473) 
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 2020 r. poz. 249), Rada Gminy Przesmyki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki 
realizacji zadania publicznego Gminy Przesmyki z zakresu pomocy społecznej, polegającego na objęciu 
mieszkańców Gminy Przesmyki opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Nowych Litewnikach. 

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1 określa porozumienie stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/135/2020 

Rady Gminy Przesmyki 

z dnia 29 września 2020 r. 

POROZUMIENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY SARNAKI I WÓJTA GMINY Przesmyki 
z dnia     września 2020 roku 

w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki realizacji zadania publicznego Gminy Przesmyki w zakresie 
pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Przesmyki opieką i usługami 
świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach 

zawarte w Sarnakach pomiędzy: 

Panem Grzegorzem Arasymowiczem - Wójtem Gminy Sarnaki, 

A Panem Andrzejem Skolimowskim - Wójtem Gminy Przesmyki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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. 2020 r. 
poz. 249) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy w Przesmykach 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sarnaki  w zakresie objęcia mieszkańców 
Gminy Przesmyki opieką i usługami świadczonymi przez ŚDS strony porozumienia ustalają, co następuje: 

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi „typu A i B”. 

§ 2. 1.  Gmina Przesmyki powierza, a Gmina Sarnaki przyjmuje do realizacji zadania publiczne w zakresie 
świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi z terenu Gminy Przesmyki, zwane w dalszej treści porozumienia „zadaniem”. 

2. Gmina Sarnaki wyraża zgodę na realizację zadania opisanego w ust. 1 pod warunkiem posiadania 
wolnych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Litewnikach. 

3. Gmina Przesmyki zobowiązuje się do kierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Nowych Litewnikach, spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej. 

4. Gmina Przesmyki nie ponosi kosztów z tytułu realizacji przez Gminę Sarnaki zadania publicznego, 
o którym mowa w niniejszym porozumieniu. 

5. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę 

§ 3. 1.  Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Litewnikach 
mieszkaniec Gminy Przesmyki składa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach przeprowadza wywiad środowiskowy, kompletuje 
dokumenty niezbędne do wydania decyzji i przesyła je do Gminnego Ośródka Pomocy Społecznej 
w Sarnakach. 

3. Decyzje administracyjne w sprawie skierowania i odpłatności za usługi w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Nowych Litewnikach wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sarnakach. 

4. Szczegółowe zasady kierowania, ustalania odpłatności i pobytu w ośrodku wsparcia regulują przepisy 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 

5. Zasady korzystania ze Środowiskowego Domu Samopomocy określa regulamin organizacyjny 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Litewnikach. 

§ 4. Środki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, o którym mowa w § 1 porozumienia, 
zapewnia Wojewoda Mazowiecki w formie dotacji udzielonej Gminie Sarnaki. 

§ 5. Gmina Przesmyki organizuje dojazd osób kierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Nowych Litewnikach zamieszkałych na trenie Gminy Przesmyki. 
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§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 01.10.2020r. do 30.09.2021r., z możliwością 
wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

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

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszy porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

§ 10. Porozumienie obowiązuje z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

WÓJT GMINY SARNAKI     WÓJT GMINY PRZESMYKI 

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Uzasadnienie

Środowiskowe domy samopomocy są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, do których
zadań należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie
i funkcjonowania w środowisku osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób niepełnosprawnych
intelektualnie. W/w placówki świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów
samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu
umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej realizowanych przez gminę należy prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów
samopomocy. Z uwagi na brak takiej placówki na terenie Gminy Przesmyki wskazane jest skorzystanie
z możliwości realizacji zadania publicznego na podstawie § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy zgodnie
z którym, ”Jeżeli gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby nie prowadzi tego typu
placówki, wówczas osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę lub powiat,
któremu odpowiedni organ powierzył w drodze porozumienia realizację zadania publicznego…”.

Porozumienie, o jakim mowa w § 1 uchwały, nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu
Gminy Przesmyki, gdyż prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem zleconym
z zakresu administracji rządowej w całości finansowanym przez budżet państwa.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia mieszkańcom Gminy Przesmyki wsparcia w w/w zakresie,
zasadnym jest podjęcie uchwały dotyczącej zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie
powierzenia Gminie Sarnaki realizacji zadania publicznego Gminy Przesmyki w zakresie pomocy
społecznej polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Przesmyki usług świadczonych przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski 
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