
UCHWAŁA NR XVIII/ 126 /2012 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia  30 marca 2012 roku 

 

 

 

w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego z dnia 14 września 2011 r.       

w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania publicznego w zakresie prowadzenia           

i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie oraz kierowania 

do niego osób wymagających opieki 

 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362        

z późn. zm.) 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) Rada Miejska w Książu  Wlkp. uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego       

z dnia 14 września 2011 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania publicznego              

w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy           

w Śremie oraz kierowania do niego osób wymagających opieki, w brzmieniu określonym      

w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                           w Książu Wlkp.  

                                                                                                    /-/  Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Załącznik  

                                                                                           do uchwały nr XVIII/ 126 /2012 

                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                          z dnia 30 marca 2012 roku 

      

 

Aneks nr 1  

z dnia ………………………… 

 

do porozumienia międzygminnego z dnia 14 września 2011 r.  

w sprawie powierzenia gminie Śrem  zadania publicznego w zakresie prowadzenia i 

zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie oraz kierowania 

do niego osób wymagających opieki  

 

 

zawarty pomiędzy: 

 

gminą Śrem 

reprezentowaną przez 

Burmistrza Śremu - Adama Lewandowskiego  

a 

gminą Książ Wlkp. 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Książa Wlkp. – Teofila Marciniaka 

 

 

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

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 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 

uchwały Nr ………. Rady Miejskiej w Śremie z dnia …………… w sprawie aneksu nr 1 do 

porozumienia międzygminnego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie powierzenia gminie 

Śrem zadania publicznego w zakresie prowadzenia  i zapewnienia miejsc w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Śremie oraz kierowania do niego osób wymagających opieki, 

 

uchwały Nr ………… Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia ……….  w sprawie aneksu nr 1 

do porozumienia międzygminnego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie powierzenia gminie 

Śrem zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Śremie oraz kierowania do niego osób wymagających opieki, 

 

strony ustalają, co następuje:  

 

 § 1. W porozumieniu międzygminnym  z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 

powierzenia gminie Śrem zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc 

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Śremie oraz kierowania do niego osób 

wymagających opieki wprowadza się następującą zmianę: 

 

  



            § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Gmina Książ Wlkp. zobowiązana jest  z zastrzeżeniem ust. 3 do zwrotu gminie Śrem 

kosztów przypadających na uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie, 

zamieszkałych na jej terenie. Uczestnicy będą korzystać z zajęć  w Środowiskowym Domu 

Samopomocy przez co najmniej 11 dni roboczych w miesiącu. 

2. Gmina Książ Wlkp. będzie dokonywać refundacji kosztów za każdy miesiąc, w 

terminie 14 dni po otrzymaniu noty księgowej wraz z listą uczestników z Gminy 

Książ Wlkp. oraz wyliczeń dotyczących poniesionych kosztów. 

3. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2 dla osób kierowanych przez Gminę 

Książ Wlkp. nie może przekraczać kwoty ustalonej corocznie na ten cel w budżecie 

Gminy Książ Wlkp. w oparciu                        o kosztorys przesłany przez Gminę Śrem 

do dnia 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy z wyjątkiem roku 2012. 

4. Środki refundowane będą przekazywane na konto bankowe Urzędu Miejskiego w 

Śremie o numerze 13 1610 1188 0013 0521 2000 0001”.  

 § 2. Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie. 

 

 § 3. Aneks sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla 

każdej ze stron. 

 

 § 4. Aneks obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 Gmina Śrem:     Gmina Książ Wlkp.: 

 

……………………………..   ………………………………….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały nr XVIII/ 126  /2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2012 r. 

 

 

 

 Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania  

publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Śremie oraz kierowania do niego osób wymagających opieki  zawarte zostało 

14 września 2011 r. na czas nieokreślony. 

 W § 5 aneksu nr 1 do przedmiotowego porozumienia zmieniono zapisy dotyczące 

zwrotu kosztów przypadających na uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy          

w Śremie, zamieszkałych na terenie gminy Książ Wlkp. 

 Dotychczasowe zapisy § 5 ust. 5 porozumienia określały kwotowo koszty 

uczestnictwa, które mogą ulec zmianie. 

 Powyższe skutkowałoby każdorazowo zmianą porozumienia. 

 Podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Burmistrz 

                                                                                           /-/ Teofil  Marciniak 


