
 

 

UCHWAŁA NR XII/ 89 /15 

RADY GMINY LIPNO 

 

z dnia 29 grudnia 2015 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.
1
) i § 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. 
2
), uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1.1. Załącznik do uchwały Nr XI/74/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015 

roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, otrzymuje brzmienie jak załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz.1890 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1752. 



 

Załącznik nr 1 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

zawarte dnia ……………. 2015 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Lipno z zakresu pomocy 

społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi 

Gminę Lipno. 

zawarte pomiędzy: 

Gminą Lipno z siedzibą  

 reprezentowaną przez: Andrzeja Piotra Szychulskiego – Wójta Gminy Lipno 

a  

Gminą Kikół z siedzibą ul. Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół                        

reprezentowaną przez: Józefa Predenkiewicza – Wójta Gminy Kikół 

łącznie zwanych dalej „Stronami” 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1515 z późn.zm.), art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51a i art. 51b ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 4 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.) w sprawie środowiskowych domów samopomocy,  

 

Strony zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie jest ośrodkiem wsparcia 

dziennego pobytu, prowadzonym przez gminę Kikół. 

 



 

§ 2. 

Środowiskowy Dom Samopomocy, o którym mowa w § 1 zwany dalej ŚDS jest placówką 

przeznaczoną dla pełnoletnich osób obojga płci, z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C 

tzn. dla osób psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Gminy Kikół  

i Gmin Ościennych. 

§ 3. 

Środki na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Kujawsko-Pomorski w formie dotacji 

udzielanej Gminie Kikół. 

§ 4. 

Gmina Lipno powierza Gminie Kikół świadczenie usług przez ŚDS dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Lipno, a Gmina Kikół zobowiązuje się te 

osoby kierować i zorganizować pobyt w prowadzonym ŚDS, o którym mowa w § 1 w ramach 

posiadanych wolnych miejsc. 

§ 5. 

1. Wniosek o skierowanie do ŚDS wraz z wymaganą dokumentacją będzie składany  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie i następnie po przeprowadzeniu wywiadu 

środowiskowego przesłany wraz z wywiadem środowiskowym i kompletem dokumentów do 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole. 

2. Decyzję o skierowaniu do ŚDS i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług  

w tym Domu wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, na zasadach określonych w art. 

51b ustawy o pomocy społecznej. 

       § 6. 

Gmina Lipno ponosi koszty dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Koniczynka” w Suminie. 



 

§ 7. 

Porozumienie zostaje zawarte od dnia ………………r. na czas nieokreślony. 

 

§ 8. 

Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 9. 

Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym 

wypowiedzeniem. 

§ 10. 

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

każdej ze stron oraz jeden egzemplarz celem ogłoszenia. 

§ 11. 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

 

 

Wójt Gminy Kikół                                                      Wójt Gminy Lipno 

    

Józef Predenkiewicz                          Andrzej Piotr Szychulski 

 

 

 

 

 


