
 
 

UCHWAŁA Nr XXVII/275/2016 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

    z dnia 22 września 2016 r. 
 

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Miastem 
Szczecinek dotyczącego powierzenia Miastu Szczecinek realizacji zadania publicznego 
Gminy Borne Sulinowo w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu 
mieszkańców Gminy Borne Sulinowo do Środowiskowego Domu Samopomocy 
„Walentynka” w Szczecinku.  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 w związku z art.74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586 oraz z 2014r. poz. 1752) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Bornego Sulinowa do zawarcia Porozumienia pomiędzy 
Gminą Borne Sulinowo a Miastem Szczecinek dotyczącego powierzenia Miastu Szczecinek 
realizacji zadania publicznego Gminy Borne Sulinowo w zakresie pomocy społecznej 
polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Borne Sulinowo do Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Walentynka” w Szczecinku.  
 § 2. Treść Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 



 
Załącznik do uchwały Nr XXVII/275/2016  

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 22 września 2016 r.  

 
 

P O R O Z U M I E N I E   
zawarte w dniu …….. 2016 r., pomiędzy Gminą Borne Sulinowo reprezentowaną przez 
Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską a Miastem Szczecinek 
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Jerzego Hardie-Douglasa, w sprawie 
powierzenia Miastu Szczecinek realizacji zadania publicznego Gminy Borne Sulinowo  
w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Borne 
Sulinowo do Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” w Szczecinku.   
Na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn. 
zm.), strony Porozumienia ustalają, co następuje: 
 

§ 1. 1. Gmina Borne Sulinowo powierza a Miasto Szczecinek przyjmuje do realizacji 
zadanie publiczne w zakresie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy 
”Walentynka” w Szczecinku dla osób będących mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo, 
zwane w dalszej treści Porozumienia „zadaniem”. 

2. Miasto Szczecinek wyraża zgodę na realizację zadania opisanego w ust.1, na 
umieszczenie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Walentynka”, o którym mowa wyżej, 
osób będących mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo pod warunkiem posiadania wolnych 
miejsc.  

3. Ww. zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej 
realizowanym przez gminę.  
 

§ 2. 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy 
„Walentynka” w Szczecinku osoba zainteresowana, będąca mieszkańcem Gminy Borne 
Sulinowo lub jej opiekun prawny, składa do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie. 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeprowadza 
rodzinny wywiad środowiskowy i kompletuje dokumenty niezbędne do wydania decyzji  
i przekazuje je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. 

3. Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy, o którym mowa 
wyżej, osób będących mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo oraz ustalającą wysokość 
odpłatności wydaje Burmistrz Miasta Szczecinek. 
 

§ 3. Gmina Borne Sulinowo nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób 
będących mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo w Środowiskowym Domu Samopomocy 
„Walentynka” w Szczecinku. 
 



§ 4. Dojazd uczestników z terenu Gminy Borne Sulinowo do Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Walentynka” w Szczecinku realizowany jest we własnym zakresie i na koszt 
uczestnika. 
 

§ 5. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia 
przez każdą ze stron z 30 dniowym terminem wypowiedzenia.  
 

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej. 
 

§ 7. W kwestiach nieuregulowanych w Porozumieniu obowiązują przepisy ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) oraz wydane na jej 
podstawie przepisy wykonawcze. 
 

§ 8. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej 
ze stron oraz jeden egz. w celu ogłoszenia. 
 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
G M IN A  BO R NE  SU LIN O W O                           M IA S T O  S ZC ZEC IN E K     
 
 
                     



 
Uzasadnienie 
 

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 
gminie, dotowanych z budżetu państwa.  

Na terenie Gminy Borne Sulinowo funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy 
typu A, B i C tj. dla osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. 

W dniu 7 czerwca 2016r. wpłynął do tutejszego urzędu wniosek Miejsko –Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w sprawie podjęcia działań zmierzających 
do zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek  realizacji zadania 
publicznego  Gminy Borne Sulinowo w zakresie pomocy społecznej polegającego na 
kierowaniu mieszkańców Gminy Borne Sulinowo do Środowiskowego Domu Samopomocy 
„Walentynka” w Szczecinku, ponieważ jeden z mieszkańców Gminy Borne Sulinowo wyraża 
wolę uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka”  
w Szczecinku.  

Zgodnie z § 7 ust 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej osoby mogą  
korzystać z zajęć w ŚDS na terenie innej gminy, pod warunkiem spełniania dwóch 
warunków: sprawa kierowania do ŚDS na terenie innej gminy lub powiatu winna zostać 
uregulowana w drodze porozumienia, a ŚDS innej gminy musi posiadać wolne miejsca.  
            Nadmieniam, że w roku 2011 została podjęta podobna uchwała i zawarto 
porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Borne Sulinowa zadań Miasta Szczecinek  
w ww. zakresie. 

Bieżącym rozwiązaniem problemu w zakresie umieszczania osób psychicznie chorych  
i upośledzonych umysłowo z terenu gminy Borne Sulinowo w Środowiskowym Domu 
Samopomocy „Walentynka” w Szczecinku (wyrażających chęć uczestnictwa w tym właśnie 
Domu) jest zawarcie proponowanego Porozumienia, które nie obciąża finansowo żadnej ze 
stron Porozumienia.  
 


