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w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022r. poz. 559 i 583) w załączeniu przekazuję następujące projekty uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Zdzieszowice a Gminą Krapkowice w przedmiocie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji 
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej;
- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Projekty uchwał zostały przygotowane przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zdzieszowicach panią Renatę Nachtygal, która przedstawi w/w projekty uchwał na 
posiedzeniu Komisji oraz Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
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Pani Sybila Zimerman 
Burmistrz Zdzieszowicach 
ul. Chrobrego 34 
47-330 Zdzieszowice

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach przekazuje projekty 
dwóch uchwał:
1. Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia ... w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu 
ich pobierania,
2. Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia ... w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Gminą Krapkowice 
w przedmiocie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej i prosi o podjęcie stosownych działań.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/A.



w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Zdzieszowice 
a Gminą Krapkowice w przedmiocie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego

z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z2021r. poz. 2268 i 2270, z 2022 poz. 1 i 66) Rada Miejska 
w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Krapkowice porozumienia międzygminnego w przedmiocie 
powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na 
prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2. Projekt porozumienia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały N r .............
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z dnia...................2022 r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR ..../2022 

z dnia.......  2022 r.

w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, zawarte na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) uchwały n r .......Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia
............... r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej pomiędzy:

Gminą Krapkowice z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3-go Maja 17,

47-303 Krapkowice - reprezentowaną przez:

Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiurę

- zwaną w dalszej części „Przejmującym” 

a

Gminą Zdzieszowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 
Zdzieszowice - reprezentowaną przez:

Burmistrza Zdzieszowic Sybilę Zimerman

- zwaną w dalszej części „Powierzającym” 

o następującej treści:

Przedmiot porozumienia i zasady jego realizacji

§ 1.1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Powierzającego, Przejmującemu do 
realizacji zadania własnego Gminy Zdzieszowice z zakresu pomocy społecznej polegającego na 
prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do niego 
osób wymagających opieki z Gminy Zdzieszowice, w związku z realizacją usług w tym przedmiocie 
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach (zwany dalej „ŚDS w Krapkowicach”), 
prowadzony przez Gminę Krapkowice. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

2. Skierowanie osoby do ŚDS w Krapkowicach następuje na podstawie decyzji administracyjnej 
w sprawie skierowania do ŚDS w Krapkowicach.

3. Realizacja niniejszego porozumienia uzależniona jest od posiadania wolnych miejsc w ŚDS 
w Krapkowicach. Kierownicy zainteresowanych Ośrodków Pomocy Społecznej będą każdorazowo 
uzgadniać możliwość przyjęcia uczestnika z terenu Gminy Zdzieszowice, przy czym Gmina 
Krapkowice, zastrzega, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza miejsca dla uczestników pochodzących 
z terenu Gminy Krapkowice.

§ 2.1. Strony nawzajem zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach 
mogących mieć wpływ na realizację niniejszego porozumienia, a w szczególności w przypadku 
uchylenia decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego porozumienia.
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§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy szczególne powszechnie obowiązujące, właściwe ze względu na przedmiot 
porozumienia.

§8.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 
egzemplarze dla każdej ze stron.

Burmistrz Krapkowic Burmistrz Zdzieszowice
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UZASADNIENIE

Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 09.12.2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 249), osoba może być skierowana do 

środowiskowego domu samopomocy, prowadzonego przez inną gminę lub inny powiat niż gmina lub powiat 

właściwe ze względu na jej miejsce zamieszkania, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy 

właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Z powyższego wynika, że celem świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu danej 

gminy, przez środowiskowy dom samopomocy, prowadzony przez inną gminę, konieczne jest zawarcie 

porozumienia pomiędzy gminami.

Skoro gmina Zdzieszowice nie ma porozumienia z gminą, na terenie której znajduje się dom, do którego ma 

być skierowany mieszkaniec, to konieczne jest zawarcie porozumienia z tą gminą.

Nadmieniam, iż Gmina Krapkowice prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób 

niepełnosprawnych i umożliwia korzystanie z usług w/w domu osób z innych gmin jak te jest 

zainteresowana podjęciem współpracy z Gminą Zdzieszowice.

Porozumienie zawiera się na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Burmistrza do 

zawarcia porozumienia.
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