UCHWAŁA NR XXII/163/2020
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój i Gminą Kłodzko
dotyczącą świadczenia usług mieszkańcom Gminy Kłodzko przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Lądku-Zdroju.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy i art 74 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Z 2020 poz. 713.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2020 poz. 249 ),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 późn zm. ),Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala co
następuje :
§ 1. Rada Miejska Lądka-Zdroju wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie
powierzenia Gminie Lądek-zdrój realizacji zadania publicznego Gminy Kłodzko w zakresie pomocy społecznej
polegającej na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Kłodzko usług świadczonych przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Lądku-Zdroju.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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Załącznik do uchwały Nr XXII/163/2020
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 24 września 2020 r.
Porozumienie Nr 2/ŚDS/2020
z dnia …........................ 2020 r.
w sprawie wykonywania przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lądku-Zdroju na rzecz mieszkańców
Gminy Kłodzko zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej poprzez świadczenie opieki i usług
specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
zawarte w dniu …........................2020 r. w Lądku-Zdroju pomiędzy: Gminą Lądek-Zdrój z siedzibą w LądkuZdroju przy ulicy Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój reprezentowaną przez:
Burmistrza
Lądka-Zdroju–Romana
Kaczmarczyka
a Gminą Kłodzko z siedzibą w Kłodzku przy ulicy Okrzei 8A, 57-300 Kłodzko reprezentowaną przez Wójta
Gminy Kłodzko –Zbigniewa Tura
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1507 z późn. zm.)
w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2020 poz. 249 ), oraz art 18 ust.2 pkt 12 i art 74 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713, ), strony zawierają niniejsze porozumienie na
następujących warunkach:
§ 1. 1. Gmina
Lądek-Zdrój
prowadzi
Środowiskowy
Dom
Samopomocy
z zaburzeniami psychicznymi jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

dla

osób

2. Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w Lądku-Zdroju przy ul. Ludwika Zamenhofa 2
3. Środowiskowy Dom Samopomocy, o którym mowa w §1 zwanym dalej ŚDS jest placówką typu AB
przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie i dla osób upośledzonych umysłowo.
4. Środki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lądku-Zdroju zapewnia Wojewoda
Dolnośląski.
5. Gmina Kłodzko powierza, a gmina Lądek-Zdrój przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie
świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, będących
mieszkańcami Gminy Kłodzko.
§ 2. 1. W miarę posiadanych wolnych miejsc Środowiskowy Dom Samopomocy w Lądku-Zdroju będzie
przyjmował osoby z Gminy Kłodzko.
2. Szczegółowe zasady kierowania, ustalania odpłatności i pobytu w ośrodkach wsparcia, o których mowa w §
1 Porozumienia , regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. ,
poz.1508 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2018 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2020 poz. 249 )
§ 3. 1. Gmina Kłodzko, której mieszkańcem jest uczestnik, będzie przygotowywać wymagane przepisami
prawa dokumenty i przesyłać je do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju w celu wydania decyzji
administracyjnej.
2. Decyzję administracyjną o skierowaniu i ustaleniu odpłatności za korzystanie z usług ŚDS w imieniu
Burmistrza Gminy Lądek-Zdrój wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku- Zdroju.
§ 4. Gmina Lądek-Zdrój zobowiązuje się do niezwłocznego:
1) przekazania Gminie Kłodzko żądanych informacji, dokumentów lub innych uwierzytelnionych kserokopii
dotyczących osób skierowanych z Gminy Kłodzko korzystających z usług w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Lądku-Zdroju,
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2) informowania Gminy Kłodzko o każdorazowym zdarzeniu mającym wpływ na realizację niniejszego
porozumienia w szczególności o zakończeniu korzystania z zajęć przez osobę z danej Gminy przed upływem
terminu określonego w decyzji .
§ 5. Gmina Lądek-Zdrój nie zapewnia dowozu uczestników z innych Gmin do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Lądku-Zdroju.
§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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Uzasadnienie
W związku z zainteresowaniem uczestnictwa w ośrodku wsparcia jakim jest Środowiskowy Dom
Samopomocy w Lądku Zdroju przez osoby zamieszkujące Gminę Kłodzko niezbędne jest zawarcie
porozumienia między gminami. Takowe porozumienia zawarte są już z Gminą Stronie Śląskie i Złoty Stok.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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