
Uchwała Nr VIII/33/2011 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 19 kwietnia 2011 roku 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji 

zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego 

domu samopomocy. 

 

 Działając na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 6, art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 1, 

art.18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z § 7 ust. 

4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 

2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 

1586) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004r. (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) 

 

Rada Miejska w Cieszanowie 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Horyniec Zdrój, Stary 

Dzików, Lubaczów, Miastem i Gminą Narol, Miastem Lubaczów w celu 

realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia 

środowiskowego domu samopomocy, o treści jak w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr VIII/33/2011 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 
z dnia 19 kwietnia 2011 roku 

 

POROZUMIENIE 
 
Zawarte w dniu ………….……… roku pomiędzy: 

 
Miastem i Gminą Cieszanów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta 

i Gminy Cieszanów – …………………………, zwanym dalej Przyjmującym zadanie 
 

a 

 
……………………..……….. reprezentowaną przez …………………………., zwanym dalej 

Powierzającym zadanie 
 

§ 1 
Przedmiotem porozumienia jest przejęcie przez Miasto i Gminę Cieszanów 

części zadania zleconego Gminy/Miasta Powierzającego zadanie z zakresu 

pomocy społecznej polegającego na przyjęciu mieszkańca z terenu 

………………… Panią/Pana …………………… do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Cieszanowie. 

 

§ 2 

Wykonanie zadania określonego w § 1, w przypadku uczestnika 

mieszkającego na terenie ………………………. - Powierzającego zadanie, 

polegać będzie na przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji przez 

Powierzającego zadanie, na podstawie której Przyjmujący zadanie wyda 

decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie 

oraz decyzję o odpłatności tego uczestnika za korzystanie z usług w wyżej 

cyt. ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 
§ 3 

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością 

rozwiązania za 1 – miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze 

stron. 

§ 4 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 5 
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach 

po dwa dla każdej ze stron. 

 

Przyjmujący zadanie     Powierzający zadanie 

 
………………………………….………     ………………………………….…… 


