UCHWAŁA NR XXIV.165.20
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713), w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 z późn. zm.)
oraz
§ 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz.U.2020.249)
Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:
§ 1.Rada Miejska w Tyczynie wyraża zgodę na zawarcie Porozumienia w
sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Tyczyn realizacji zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
zamieszkałych
na terenie Gminy Tyczyn poprzez udostępnienie miejsc
w Środowiskowych Domach Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Rzeszowie.
§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1, określa
Porozumienie, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXIV.165.20
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 26 czerwca 2020 r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE nr .........................
z dnia ........................... 2020 r.
pomiędzy
Gminą
Tyczyn,
reprezentowaną
przez
Burmistrza
Tyczyna
Pana Janusza Skotnickiego, a Gminą Miasto Rzeszów reprezentowaną przez
Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca, w sprawie powierzenia Gminie
Miasto Rzeszów przez Gminę Tyczyn zadania z zakresu pomocy społecznej.
W wykonaniu Uchwały Nr XXIV.164.20 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia
26 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia oraz Uchwały
Nr ………………… Rady Miasta Rzeszowa z dnia …………….w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie Porozumienia w celu realizacji zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51a ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz
§ 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020r., poz. 249 ), zawiera
się Porozumienie następującej treści:
§1
1.

2.

Gmina Miasto Rzeszów realizuje zadanie w zakresie prowadzenia i rozwoju
infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, poprzez działający w tej gminie Środowiskowy Dom Samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rzeszowie, zwany dalej
„Środowiskowym Domem Samopomocy”, jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej.
Celem zawarcia niniejszego Porozumienia jest objęcie mieszkańców Gminy
Tyczyn usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Rzeszowie.
§2

1. Gmina Tyczyn powierza Gminie Miasto Rzeszów realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Środowiskowego
Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie
Gminy Tyczyn poprzez udostępnienie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rzeszowie.

2. Gmina Miasto Rzeszów zobowiązuje się kierować osoby, o których mowa w ust. 1,
do Środowiskowego Domu Samopomocy i zorganizować ich pobyt w tej placówce
w ramach posiadanych wolnych miejsc, z zastrzeżeniem pierwszeństwa kierowania
do tego Domu mieszkańców Gminy Miasto Rzeszów.
§3
1. Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy i decyzję
ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tym ośrodku dla osoby kierowanej,
wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie
z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa, po otrzymaniu dokumentów,
o których mowa w ust. 2.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 podejmowana jest na podstawie rodzinnego
wywiadu środowiskowego, zaświadczeń o dochodach osoby kierowanej
i dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów
samopomocy, przesłanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tyczynie.
§4
Dojazd uczestników skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rzeszowie realizowany jest we własnym zakresie i na koszt uczestnika.
§5
1. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony, z możliwością rozwiązania przez
każdą ze Stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie za porozumieniem Stron.
3. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od Porozumienia bez zachowania
okresu wypowiedzenia w przypadku udokumentowanego braku realizacji
postanowień niniejszego Porozumienia przez drugą Stronę. Odstąpienie wymaga
zachowania formy pisemnej i uprzedniego wezwania drugiej Strony do złożenia
pisemnych wyjaśnień.
§6
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

§8
Porozumienie podlega
Podkarpackiego.
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Numer załącznika

Uchwała numer XXIV.165.20 “Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie Porozumienia” została podjęta następującą
proporcją głosów: jestem za 10, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 26.06.2020 11:46:49
Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Jadwiga Czarnik
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jestem przeciw
BRAK

Anita Drążek
Ryszard Fornal
Damian Fudali
Grzegorz Lampart
Eugeniusz Malak
Ewelina Malak
Tadeusz Ruszel
Genowefa Szawara
Marian Tadla

Wstrzymuję się
BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK
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