
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 25 lipca 2014 roku 

w sprawie powierzenia Powiatowi Myślenickiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług 

świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach mieszkańcom 

Powiatu Limanowskiego 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Limanowskim, reprezentowanym przez: 

1. Jana Puchałę – Starostę Limanowskiego 

2. Franciszka Dziedzinę – Wicestarostę Limanowskiego 

a 

Powiatem Myślenickim, reprezentowanym przez: 

1. Józefa Tomala – Starostę Myślenickiego 

2. Tomasza Susia – Wicestarostę Myślenickiego 

Na podstawie art. 5 ust. 2, art.12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami), art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami) oraz 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) oraz Uchwały Nr XXXI/338/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 

25 czerwca 2014 r. w sprawie: powierzenia Powiatowi Myślenickiemu realizacji zadania polegającego na 

zapewnieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach mieszkańcom 

Powiatu Limanowskiego, a także Uchwały Nr L/426/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 26 czerwca 

2014 r. w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia przez Powiat Myślenicki realizacji powierzonego przez 

Powiat Limanowski zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Limanowskiego 

usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach. 

§ 1. Powiat Myślenicki zobowiązuje się, w miarę posiadanych miejsc, zapewnić mieszkańcom Powiatu 

Limanowskiego, o których mowa w art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami), możliwość korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Sułkowicach, finansowanych z budżetu państwa. 

§ 2. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej będą informować mieszkańców 

Powiatu Limanowskiego z zaburzeniami psychicznymi o możliwości korzystania z usług Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Sułkowicach oraz ich zakresie. 

§ 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach będzie świadczył usługi mieszkańcom Powiatu 

Limanowskiego na poziomie określonym w art. 51a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami) oraz § 14-20 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). 
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§ 4. Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Limanowskiego, właściwe ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach będą 

przyjmowały wnioski mieszkańców i kompletowały niezbędną dokumentację, umożliwiającą skierowanie 

danej osoby przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sułkowicach. 

§ 5. O przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach decyduje kierownik tego Domu. 

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 

2. Niniejsze porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za trzymiesięcznym 

wypowiedzeniem. 

§ 7. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

§ 8. Porozumienie wygasa z chwilą zmiany sposobu finansowania środowiskowych domów samopomocy. 

§ 9. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zgody każdej ze stron, wyrażonej na piśmie. 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy 

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami) oraz wydane na jej 

podstawie przepisy wykonawcze. 

§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 

dla każdej ze stron. 
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Franciszek Dziedzina 

 Starosta Myślenicki 

Józef Tomal 
 

Wicestarosta Myślenicki 

Tomasz Suś 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 4458


		2014-08-12T12:58:33+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




