
 UCHWAŁA NR VIII/ 50/11 
RADY GMINY W WILKOWIE 

z dnia 9 września 2011 r. 
 

 

 

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Namysłów 
realizacji zdania publicznego polegającego na świadczeniu usług w ramach 
indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów 
umiejętności społecznych, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Namysłowie, dla uczestników z terenu Gminy Wilków 
 
 
 
         Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.  z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,  
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142  
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z  2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,  
poz. 697 i Nr 134, poz.777) 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 Gminy w Wilkowie, uchwala: 
 

§ 1. 
 

1. Zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Namysłów 
realizacji zdania publicznego polegającego na świadczeniu usług w ramach 
indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności 
społecznych, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie,  
dla uczestników z terenu Gminy Wilków. 

2. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY  

mgr Irena Marszałek 

 



 
Załącznik 
do uchwały Nr VIII/50/11 
Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 9 września 2011 r. 

 
 

POROZUMIENIE   ZAWARTE W …………….. 

W DNIU ………………….. 

 

pomiędzy Gminą Namysłów – reprezentowaną przez Burmistrza Namysłowa 

Krzysztofa Kuchczyńskiego – zwaną w dalszej części Przyjmującym, 

a Gminą Wilków -  reprezentowaną przez Wójta Gminy Wilków Bogdana Zdyba - 

zwaną w dalszej części Powierzającym, o następującej treści:  

§ 1. 

1. Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie publiczne Powierzającego 

polegające na świadczeniu usług w ramach indywidualnych lub zespołowych 

treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, które zapewnia 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, zwany dalej ŚDS. 

2. Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie własne Powierzającego związane  

z realizacją usług świadczonych przez ŚDS.  

§ 2. 

Realizacja niniejszego porozumienia uzależniona będzie od posiadania wolnych 

miejsc w ŚDS. Kierownicy zainteresowanych Ośrodków Pomocy Społecznej będą 

każdorazowo uzgadniać możliwość przyjęcia uczestnika z terenu gminy  Wilków, 

przy czym Przyjmujący zastrzega, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza miejsca dla 

uczestników pochodzących z terenu gminy Namysłów.  

§ 3. 

1.Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia na czas nieokreślony. 

2. Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie na podstawie zgodnego 

oświadczenia woli stron porozumienia. 

3. Wypowiedzenie niniejszego porozumienia, musi nastąpić w takim samym trybie, 

jak jego przyjęcie, z zastrzeżeniem iż miesięczny termin wypowiedzenia będzie biegł 

od dnia podjęcia stosownej uchwały przez zainteresowaną Radę Miejską/Radę 

Gminy. 

 

 



§ 4. 

Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach, 

mogących mieć wpływ na realizację niniejszego porozumienia. 

§ 5. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają aneksu  

 w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Uregulowanie § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne powszechnie obowiązujące, 

właściwe ze względu na przedmiot porozumienia.  

§ 7. 

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  

po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

                 Powierzający      Przyjmujący 


