
Uchwała Nr XIV/95/2019 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia  23 grudnia 2019r. 

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Dobrzyca, a Gminą Rozdrażew 
dotyczącego ustalenia zasad kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Fabianowie dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych, mieszkańców Gminy Rozdrażew 

 Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami ) w związku 
z § 7 ust 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. 
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. 
Nr 238 poz. 1586 ze zmianami.) oraz art. 18 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) 
uchwala, co następuje: 

§1. Wyraża się wole zawarcia porozumienia z Gminą Dobrzyca w zakresie kierowania osób                 
z terenu gminy Rozdrażew do Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, pobytu 
dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych 
wymagających usług opiekuńczych i rehabilitacji społecznej. 

§2. Wykonanie uchwały, w tym zawarcie stosownego porozumienia w brzmieniu załącznika 
do niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§3. Traci moc uchwała nr XLII/249/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 czerwca 2018 r. 
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Dobrzyca, a Gminą Rozdrażew 
dotyczącego ustalenia zasad kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Fabianowie dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, 
dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych będącego 
w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy - mieszkańców Gminy 
Rozdrażew 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

       Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Jankowski   

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr XIV/95/2019 
Rady Gminy Rozdrażew 
z dnia 23 grudnia 2019r.  

 

 

 

Porozumienie 

W sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Dobrzyca, a Gminą Rozdrażew 
dotyczącego ustalenia zasad kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Fabianowie dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych 
mieszkańców Gminy Rozdrażew. 

zawarte w dniu………………….. pomiędzy: 

Gminą Dobrzyca z siedzibą: 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14 

NIP 6080043350 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Gminy Dobrzyca- Jarosława Pietrzaka 

a 

Gminą Rozdrażew z siedzibą :63-708 Rozdrażew, ul. Rynek 3 

NIP 6211693434 

reprezentowaną przez  

Wójta Gminy Rozdrażew – Mariusza Dymarskiego 

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami ) w związku z § 7 ust 4 Rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 z zmianami) w celu wspólnej 
realizacji zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zmianami) polegających 
na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi o następującej treści: 

 



 

 

§1 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Typu A, B, C) jest Ośrodkiem wsparcia o zasięgu 
gminnym dla mieszkańców Gminy Dobrzyca. 

2. Do w/w ośrodka mogą być kierowani mieszkańcy spoza gminy Dobrzyca – 
na zasadach określonych niniejszym porozumieniem. 

 

§2 

1. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy następuje w formie decyzji 
administracyjnej wydanej – zgodnie z właściwością miejscową na czas określony 
nie dłuższy niż rok. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie 
do domu, decyzję o skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy 
niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny 
możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-
aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji nie dłuższy 
niż rok. 

2. Warunkiem skierowania mieszkańca spoza gminy Dobrzyca jest każdorazowo 
wcześniejsze potwierdzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie, 
że Dom dysponuje wolnym miejscem. To samo dotyczy przedłużenia czasookresu 
przyznania świadczenia 

3. Każdorazowe wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone musi zostać rodzinnym 
wywiadem środowiskowym przeprowadzonym nie dłużej niż raz na pół roku przez 
pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z właściwością 
miejscową. 

4. Decyzja może być wydana wyłącznie w stosunku do osoby, która przedstawi 
zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, 
o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego 
o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz 
z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, 
a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
o ile osoba takie posiada. W sytuacjach kierowania do Środowiskowego Domu 
Samopomocy po dokonaniu oceny uczestnika oraz przedłużaniu okresu pobytu 
w Środowiskowym Domy Samopomocy nie jest wymagana aktualizacja zaświadczeń 
lekarskich 

5. Decyzję o umieszczeniu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Fabianowie 
wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy. 
W decyzji o umieszczeniu określa się rodzaj i zakres przyznanych świadczeń 
oraz okres na jaki świadczenia zostały przyznane. 

6. Odpłatność ustalona jest w trybie przewidzianym art. 51 b ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej. 

 



 

 

 

§3 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie przeprowadza rodzinny wywiad 
środowiskowy, kompletuje niezbędne dokumenty i przekazuje do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dobrzycy. 

 

§4 

 

Na realizację zadania określonego niniejszym Porozumieniem Gmina Rozdrażew 
zobowiązuje się do partycypacji w kosztach dowozu uczestników do ŚDS poprzez 
pokrywanie rzeczywistych kosztów dowozu po otrzymaniu noty obciążającej i rozliczenia 
dowozu uczestników wystawionej przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Fabianowie. 

§5 

 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez 
każdą ze stron z 14 dniowym terminem wypowiedzenia. 

2. Wszystkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

4. Porozumienie zostało sporządzone w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednej dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz do publikacji, jeden dla Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy, jeden egzemplarz dla Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Fabianowie i jeden egzemplarz dla Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rozdrażewie. 

 

§6 

 

W kwestiach nie uregulowanych w porozumieniu obowiązują przepisy ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 
ze zmianami).  

 

 

 

Wójt Gminy Rozdrażew       Burmistrz Gminy Dobrzyca 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

Na terenie Gminy Dobrzyca działa Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest wsparciem 
dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które w wyniku 
upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy 
do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia 
zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. 

Zgodnie z art. 7 ust 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 
Nr 238 poz. 1586 ze zmianami.) osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez 
inną gminę lub inny powiat niż gmina lub powiat właściwe ze względu na miejsce 
zamieszkania, pod warunkiem zawarcia porozumienia między właściwymi jednostkami 
samorządu terytorialnego.  

W celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej tych osób także integracji 
społecznej ze środowiskiem w którym żyją wskazane jest objęcie tych osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Fabianowie.  

Obecnie na mocy uchwały nr XLII/249/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 czerwca 
2018 r. zawarte jest porozumienie pomiędzy Gminą Dobrzyca, a Gminą Rozdrażew. 
Porozumienie dotyczy zasad kierowania mieszkańców Gminy Rozdrażew 
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, który obecnie jest w strukturach 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy. 

Z dniem 01.01.2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie zostanie 
wyodrębniony ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy i stanie 
się jednostką organizacyjną Gminy Dobrzyca. 

Wobec powyższego przyjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione 

 
 

Wójt Gminy 

Mariusz Dymarski 


