
UCHWAŁA NR VIII/58/2019 

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 28 lutego 2019 roku 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych                                   

w sprawie powierzenia Miastu Brzeziny realizacji zadania publicznego                        

Gminy Brzeziny, Gminy Rogów, Gminy Jeżów i Gminy Dmosin w zakresie pomocy 

społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia 

dziennego- Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach, dla mieszkańców 

Gminy Brzeziny, Gminy Rogów, Gminy Jeżów i Gminy Dmosin 

 

 Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432 i poz. 2500), 

art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 

poz. 1693, poz. 1358, poz. 1310, poz. 2192, poz. 2529 i poz. 2354) oraz § 7 ust. 4 Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, z 2014 r. poz. 1752 oraz z 2018 r. poz. 2411) 

Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Miasto Brzeziny porozumień międzygminnych                           

z Gminą Brzeziny, Gminą Rogów, Gminą Jeżów i Gminą Dmosin w sprawie powierzenia Miastu 

Brzeziny realizacji zadania publicznego Gminy Brzeziny, Gminy Rogów, Gminy Jeżów i Gminy 

Dmosin w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc                    

w ośrodku wsparcia dziennego Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach dla 

mieszkańców Gminy Brzeziny, Gminy Rogów, Gminy Jeżów i Gminy Dmosin. 

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1, określa porozumienie                        

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  Przewodniczący Rady 

   Grzegorz Maślanko 

 

 

 

 

 



                      Załącznik do Uchwały Nr VIII/58/2019 
                     Rady Miasta Brzeziny  
                     z dnia 28 lutego 2019 roku 

 

 

Porozumienie międzygminne 
 

w sprawie powierzenia Miastu Brzeziny realizacji zadania publicznego Gminy 

……………………… w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu 

miejsc w ośrodku wsparcia dziennego- Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach,               

dla mieszkańców Gminy …………………….. 

zawarte w dniu ………………………….... w Brzezinach pomiędzy: 

Miastem Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, NIP 833 00 05 565, reprezentowanym 

przez Burmistrza Miasta Brzeziny- ……………………………………., przy kontrasygnacie 

Skarbnika Miasta 

a 

Gminą …………………………., adres………………………………………………………... 

NIP……………………………………………….. reprezentowaną przez Wójta Gminy …….. 

……………………………………………………………….…………,  przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy 

Na podstawie art.74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym                

(Dz.U. z 2018  r. poz. 994 z późn. zm.), art.18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy 

społecznej (Dz. U. 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) § 7 ust.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U z 2010 

r., nr 238,  poz. 1586 z późn. zm.) oraz § 4 statutu Środowiskowego Domu Samopomocy                        

w Brzezinach stanowiącego załącznik do uchwały Nr LIII/389/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 

28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 3728) zostaje zawarte porozumienie 

międzygminne, zwane dalej „Porozumieniem” o następującej treści: 

§ 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest  powierzenie w okresie od dnia podpisania na czas 

nieokreślony z zastrzeżeniem § 7, przez Gminę …………….…..  realizacji zadania publicznego            

w zakresie pomocy społecznej, adresowanego do osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych 

na terenie Gminy  ……….. , polegającego na świadczeniu tym osobom usług Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Brzezinach, zwanego dalej „ŚDS”, w siedzibie tej placówki oraz na 

kierowaniu tych osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach, a także ustalenia 

zasad współpracy w zakresie wykonywania ww. zadania. 

§ 2. Środowiskowym Dom Samopomocy w Brzezinach, zwany dalej „ŚDS” jest ośrodkiem 

wsparcia dziennego o zasięgu lokalnym, gdzie uczestnikami zajęć są osoby z zaburzeniami 

psychicznymi. 



§ 3. Miasto Brzeziny zobowiązuje się w miarę posiadanych wolnych miejsc w ŚDS, zapewnić  

mieszkańcom Gminy …………………………. – osobom z zaburzeniami psychicznymi, zwanymi 

dalej uczestnikami, możliwość  korzystania z usług ŚDS w  jego siedzibie. 

§ 4. Wnioski o skierowanie do ŚDS złożone przez mieszkańców Gminy ………., Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w  …………… przesyła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                      

w Brzezinach wraz z wywiadem środowiskowym oraz dokumentami niezbędnymi do wydania 

decyzji, o której mowa w § 5.  

§ 5. Skierowanie uczestników do ŚDS, w szczególności ustalanie odpłatności za korzystanie z usług 

ŚDS, następuje w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzezinach  wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta Brzeziny. 

§ 6. Miasto Brzeziny nie ma obowiązku dowozu uczestników spoza jej terenu. 

§ 7. Porozumienie  może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

§ 8. 1. Strony zgodnie oświadczają, iż zobowiązują  się do zapewnienia należytej i zgodnej                     

z przepisami prawa  ochrony danych osobowych w związku z wykonywaniem porozumienia, w tym 

do stosowania się do wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                         

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2. Strony zgodnie  oświadczają, że dane osobowe zawarte, w szczególności w  treści  porozumienia 

lub załącznikach do porozumienia, zostały dostarczone przez Strony. W przypadku, gdy dotyczą 

one pracowników, współpracowników, reprezentantów, przedstawicieli  Strony, obowiązki 

informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych obciążają Stronę, która dostarczyła dane 

osobowe. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia oraz wykonywania niniejszego 

porozumienia oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. 

3. W przypadku naruszenia zobowiązania wskazanego powyżej, Strona która dokonała naruszenia 

zobowiązana będzie do naprawienia szkody jaką druga Strona  poniosła z tego tytułu na zasadach 

ogólnych. 
 

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania porozumienia właściwy jest Sąd dla 

siedziby Miasta Brzeziny. 

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej        

ze stron. 

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 


