
UCHWAŁA NR XLIII/411/2022 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 19 września 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nozdrzec i Gminą Dydnia 
dotyczącego zapewnienia mieszkańcom Gminy Nozdrzec  miejsc w ośrodku wsparcia – Centrum 

Opiekuńczo - Mieszkalnym w Krzemiennej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nozdrzec i Gminą Dydnia 
w sprawie powierzenia Gminie Dydnia realizacji zadania publicznego Gminy Nozdrzec 
w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Nozdrzec miejsc 
w ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Krzemiennej, którego wzór stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Nozdrzec do podpisania porozumienia, o którym mowa 
w ust. 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

zawarte w dniu 19 września 2022 r. pomiędzy: 

Gminą Dydnia reprezentowaną przez Wójta - Panią Alicję Pocałuń a Gminą Nozdrzec 
reprezentowaną przez Wójta – Pana Stanisława Żelaznowskiego w sprawie powierzenia Gminie 

Dydnia przez Gminę Nozdrzec realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 
dotyczącego zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym  

w KrzemiennejNa podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), strony zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia są zasady kierowania mieszkańców Gminy Nozdrzec 
do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzemiennej oraz ponoszenia opłat przez Gminę Nozdrzec z tytułu 
pobytu w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Krzemiennej. 

2. Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Krzemiennej, zwane dalej COM, jest jednostką budżetową Gminy 
Dydnia i jest przeznaczone dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 573 ze zm.) i świadczy usługi opiekuńcze w ramach pobytu dziennego lub usługi zamieszkiwania 
w ramach pobytu całodobowego. 

§ 2. 1. Na podstawie niniejszego porozumienia, mieszkańcy Gminy Nozdrzec mogą być kierowani 
do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzemiennej, w miarę posiadanych przez Gminę Dydnia wolnych 
miejsc. 

2. Gmina Dydnia zastrzega, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza miejsca w COM dla mieszkańców 
Gminy Dydnia. 

§ 3. 1. Osoba, ubiegająca się o przyznanie pobytu w COM lub jej opiekun prawny zobowiązany jest 
do przedłożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni w szczególności następujących 
dokumentów: 

1) wniosku o przyznanie pobytu w COM, 
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2) zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia oraz o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, 

3) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

2. Po zgromadzeniu ww. dokumentacji uprawniony pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nozdrzcu przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby 
wnioskującej o przyznanie pobytu w COM, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§ 4. 1. Skierowanie do Ośrodka i decyzje o odpłatności, wydaje działający z upoważnienia Wójta Gminy 
Dydnia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni. 

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu będzie każdorazowo uzgadniał 
możliwość skierowania mieszkańca Gminy Nozdrzec do COM w Krzemiennej, o którym mowa 
w § 1, z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni. 

§ 5. 1. Gmina Nozdrzec uczestniczy w kosztach realizacji zadania powierzonego na podstawie niniejszego 
porozumienia - poprzez ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańca Gminy Nozdrzec ze 
wsparcia w COM w całym okresie obowiązywania porozumienia. 

2. Koszty realizacji usług w COM finansowane będą w pierwszej kolejności ze środków Funduszu 
Solidarnościowego w ramach Modułu II Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”. 
W przypadku, gdy faktyczne koszty realizacji usług przekroczą kwoty wsparcia finansowego 
z Funduszu Solidarnościowego w ramach Modułu II Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”, Gmina 
Dydnia, prowadząca COM w Krzemiennej, pokryje różnicę z opłat wnoszonych przez uczestników, stosownie 
do zapisów uchwały Nr XLVI/364/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Krzemiennej, 
a w dalszej kolejności ze środków własnych Gminy Nozdrzec. 

3. Odpłatność, o której mowa w ust. 1 Gmina Nozdrzec reguluje do 15 dnia każdego miesiąca na podstawie 
dokumentu wystawionego przez Gminę Dydnia – COM w Krzemiennej, na wskazany w dokumencie numer 
rachunku bankowego. 

4. Koszty, o jakich mowa w ust. 1, Gmina Nozdrzec ponosić będzie w okresie obowiązywania 
porozumienia na zasadach w nim określonych. 

§ 6. 1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od dnia jego podpisania do dnia 
31.12.2024 r. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień niniejszego porozumienia, lub 
nienależytego ich wykonywania, druga strona może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem 
natychmiastowym. 

§ 7. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory majątkowe wynikłe w związku z realizacją porozumienia strony poddają 
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej 
ze stron. 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
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Wójt Gminy Dydnia       Wójt Gminy Nozdrzec 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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