
POROZUMIENIE 

zawarte w dniu ... (~.~ 10.a~0. pomiędzy Powiatem Sanockim, reprezentowanym przez: 

Pana Sebastiana Niżnfi<'a - Starostę Sanockiego 

Pana Wacława Krawczyka - Wicestarostę Sanockiego, 

a Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

Pana Jana Juszczaka- Starostę Krośnieńskiego 

Pana Andrzeja Guzika - Wicestarostę Krośnieńskiego 

w sprawie powierzenia przez Powiat Sanocki realizacji zadania publicznego, jakim 
jest prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz zasad kierowania mieszkańców Powiatu Sanockiego 
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie (TYP B - dla osób upośledzonych 
umysłowo) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) 

o następującej treści: 

§ 1 

Powiat Krośnieński zobowiązuje się w miarę posiadanych miejsc, zapewnić niepełnosprawnym 
mieszkańcom Powiatu Sanockiego, możliwość korzystania z usług Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Rymanowie (TYP B - dla osób upośledzonych umysłowo), finansowanych w całości 
z budżetu państwa. 

§2 

Wydanie skierowania osobie zamieszkałej na terenie Powiatu Sanockiego do ŚDS w Rymanowie 
jest możliwe wtedy, gdy brakuje miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy na terenie Powiatu 
Sanockiego. 

§3 

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Sanockiego będą przyjmowały wnioski 
mieszkańców i kompletowały niezbędną dokumentację, przewidzianą właściwym rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 20 I O r. w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy umożliwiającą skierowanie danej osoby przez Powiat Krośnieński - Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie do ŚDS w Rymanowie. 

§4 

Koszty związane z utrzymaniem skierowanej do ŚDS w Rymanowie osoby z terenu Powiatu 
Sanockiego w całości pokrywać będzie Powiat Krośnier1ski w ramach środków finansowych 
przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego na bieżące koszty utrzymania środowiskowych 
domów samopomocy umożliwiające ich prawidłowe funkcjonowanie, według kwot dotacji ustalonych 
corocznie w ramach budżetu Wojewody Podkarpackiego, zgodnie z kalkulacją na jednego uczestnika. 

§5 



Decyzję o skierowaniu do ŚDS w Rymanowie osoby o której mowa w § 2, zamieszkałej na terenie 
Powiatu Sanockiego oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w tym ośrodku wsparcia, wydawać 
będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. 

§6 

Porozumienie zawiera się na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2018 roku. 

§7 

Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym 
wypowiedzeniem. 

§8 

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zgody każdej ze stron, wyrażonej w formie 
pisemnej. 

§9 

W sprawach nieuregulowanych mniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j . Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.), 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 10 

Porozumienie zawarto w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 
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