
Projekt

z dnia  17 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Miasto 
Siedlce zadania dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Siedlce usługami opiekuńczymi świadczonymi 
w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach

Na podstawie art. 74 oraz art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. .Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 ) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. 
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Siedlce a Gminą Siedlce            
w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadania dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Siedlce usługami 
opiekuńczymi świadczonymi w " Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.

§ 2. 
Upoważnia się Wójta Gminy Siedlce do zawarcia w tym zakresie porozumienia międzygminnego, którego treść 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza
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Załącznik do uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia....................2019 r.

Porozumienie międzygminne

zawarte w dniu ………….. w Siedlcach pomiędzy:
Miastem Siedlce, reprezentowanym przez:
Pana Andrzeja Sitnika – Prezydenta Miasta Siedlce
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Siedlce – Pana Kazimierza Paryły
zwanym dalej „Miastem Siedlce”
a
Gminą Siedlce, reprezentowaną przez:
Pana Henryka Brodowskiego – Wójta Gminy Siedlce
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Siedlce – Pani Jadwigi Ładziak
zwaną dalej „Gminą Siedlce”
o następującej treści:

Miasto Siedlce oraz Gmina Siedlce, w dalszej części porozumienia łącznie zwanymi „Stronami”, 
a odrębnie „Stroną” na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.),Uchwały Nr …… Rady Miasta Siedlce z dnia ….. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Miasto 
Siedlce zadania dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Siedlce usługami opiekuńczymi świadczonymi 
w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach oraz Uchwały Nr ….. Rady Gminy Siedlce z dnia 
….. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez miasto 
Siedlce zadania dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Siedlce usługami opiekuńczymi świadczonymi                
w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach, ustalają, co następuje:

§ 1. 
1. Gmina Siedlce powierza a Miasto Siedlce przyjmuje do realizacji zadanie dotyczące objęcia mieszkańców 

Gminy Siedlce usługami opiekuńczymi świadczonymi w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej 
w Siedlcach, zwanym w dalszej części porozumienia „Domem Pomocy Społecznej”.

2. Usługi opiekuńcze w Domu Pomocy Społecznej świadczone mogą być jednocześnie dla maksymalnie 
3 mieszkańców Gminy Siedlce, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Osoby zamieszkujące na terenie Miasta Siedlce mają pierwszeństwo w przyznawaniu usług opiekuńczych 
w Domu Pomocy Społecznej.

4. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w Domu Pomocy 
Społecznej określone zostały w Uchwale Nr XXXVI/660/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 
2013 r. wraz z późniejszymi zmianami.

§ 2. 
1. Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w Domu

Pomocy Społecznej osoba zainteresowana, będąca mieszkańcem Gminy Siedlce, składa
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcach.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach uzgadnia pisemnie z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Siedlcach możliwość przyznania mieszkańcowi Gminy Siedlce usług opiekuńczych 
świadczonych w Domu Pomocy Społecznej.
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3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach przeprowadza wywiad środowiskowy, kompletuje   
dokumenty niezbędne do wydania decyzji administracyjnej przyznającej usługi opiekuńcze w Domu Pomocy 
Społecznej i przekazuje je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

4. Decyzję administracyjną przyznającą usługi opiekuńcze w Domu Pomocy Społecznej oraz ustalającą opłatę 
za ich świadczenie dla osoby zamieszkującej na terenie Gminy Siedlce wydaje Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Siedlcach.

5. Przyznanie usług opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej oraz ustalenie odpłatności za ich świadczenie 
następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szczegółowymi warunkami określonymi w przyjętej 
uchwale, o której mowa w § 1 ust. 4 niniejszego porozumienia.

6. Opłatę za usługi opiekuńcze w Domu Pomocy Społecznej ponosi osoba korzystająca
z usług opiekuńczych w wysokości i terminie określonymi w decyzji administracyjnej,
o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W sytuacji, gdy opłata ponoszona przez osobę skierowaną jest niższa od iloczynu liczby zrealizowanych 
godzin i kwoty ustalonej za godzinę usług, do zapłaty powstałej różnicy zobowiązana jest Gmina Siedlce.

8. Kwotę wynikającą z różnicy, o której mowa w ust. 7 Gmina Siedlce będzie wpłacać
na konto Domu Pomocy Społecznej w ING Bank Śląski S.A. Nr 27 1050 1953 1000 0023 4841 7797, 
w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu obejmującym świadczone usługi, na 
podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Dom Pomocy Społecznej.

§ 3. 
1. Porozumienie zawarte zostaje na czas określony od dnia zawarcia porozumienia do dnia 31 grudnia 

2019 roku.
2. Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.

§ 4. 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§ 5. 
Do spraw nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie 
gminnym oraz ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. 
1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszego porozumienia Strony będą starały się rozwiązać 

polubownie.
2. W przypadku braku zgody, spory majątkowe wynikające z realizacji porozumienia będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Miasta Siedlce, zaś
w zakresie przekazanych zadań organem właściwym będzie Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Siedlcach.

§ 7. 
1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z zastrzeżeniem 

ust. 2.
2. Gmina Siedlce zobowiązuje się do skierowania porozumienia do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.

§ 8. 
3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Miasto Siedlce     Gmina Siedlce
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