UCHWAŁA NR XXXIV/308/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady współpracy w zakresie
utworzenia, funkcjonowania i współfinansowania ośrodka wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy przy
Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. 2017 poz.1875/
Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Prószków a Powiatem Opolskim
w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu Pomocy
w Prószkowie.
§ 2.
Warunki współpracy o której mowa w § 1 określa porozumienie
niniejszej uchwały

którego projekt stanowi załącznik do

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Klaudia Lakwa
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/308/2017
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 20 grudnia 2017 r.
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte w dniu ………………… .2017 r. pomiędzy :
POWIATEM OPOLSKIM z siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 29, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez
:
Henryka LAKWĘ- Starostę Opolskiego,
…………………………….

- ……………………………..

i
GMINĄ PRÓSZKÓW z siedzibą w Prószkowie przy ul. Opolskiej ….., zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez :
Różę MALIK

- Burmistrza Miasta i Gminy Prószków,

w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie utworzenia, funkcjonowania i współfinansowania ośrodka
wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.
Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym oraz zapewnienia wsparcia mieszkańcom gmin położonych na terenie powiatu opolskiego, którzy ze
względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność ruchową, sytuację życiową, warunki rodzinne oraz bezradność
w sprawach prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, poprzez budowę infrastruktury ośrodków wsparcia
w środowiskach lokalnych, strony ustalają co następuje :
§1
1. Powiat oświadcza, że dysponuje obiektem przystosowanym i w pełni wyposażonym dla potrzeb przyszłej
siedziby Dziennego Dom Pomocy, spełniającym wszystkie wymogi określone w przepisach prawa
budowlanego oraz wymogi określone dla domów pomocy społecznej.
2. Obiekt położony jest w Prószkowie przy ul. Zamkowej 2, w wydzielonej części „C” budynku Domu Pomocy
Społecznej w Prószkowie i przeznaczony jest dla 20 osób – uczestników zajęć.
3. Obiekt dysponuje również 4 miejscami całodobowego, okresowego pobytu.
§2
1. Dzienny Dom Pomocy, zwany dalej „DDP” świadczyć będzie usługi w zakresie :
1) zaspakajania potrzeb bytowych poprzez zapewnienie drugiego śniadania oraz dwudaniowego obiadu,
2) usług opiekuńczych poprzez udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach związanych z prawidłowym
funkcjonowaniem, podtrzymywanie sprawności ruchowej i aktywizowanie poprzez udział w zajęciach
terapeutycznych, udzielanie porad i wsparcia psychologicznego, a także udzielanie pomocy w załatwianiu
spraw osobistych, zdrowotnych, urzędowych,
3) zaspakajania potrzeb kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i towarzyskich.
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2. Oprócz usług standardowych określonych w § 2, DDP świadczyć będzie odpłatne usługi transportowe dla
niepełnosprawnych uczestników zajęć.
§3
Zasady funkcjonowania DDP zostaną określone w Regulaminie Dziennego Domu Pomocy przy Domu Pomocy
Społecznej w Prószkowie ustalonym zarządzeniem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.
§4
Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w DDP określane będą uchwałą Rady Powiatu Opolskiego.
§5
1. Gmina zobowiązuje się do typowania osób zainteresowanych do korzystania z usług świadczonych przez DDP w
oparciu o kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej i współfinansowania ich pobytu w DDP w oparciu
o uchwałę Rady Powiatu Opolskiego, o której mowa w § 4 niniejszego porozumienia.
2. Wniosek o przyznanie miejsca w DDP złożony przez osobę zainteresowaną pobytem w DDP, Gmina kieruje do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.
§6
1. Opłatę za pobyt w DDP ustala dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w decyzji o
skierowaniu, wydanej z upoważnienia Starosty Opolskiego, uwzględniając zakres usług świadczonych przez
DDP oraz zasady odpłatności określone w uchwale, o której mowa w § 4 niniejszego porozumienia.
2. Opłata za pobyt w DDP obejmuje :
1) opłatę za usługi opiekuńcze,
2) opłatę za wyżywienie.
3. W przypadku braku osób zainteresowanych pobytem w DDP lub niespełniania przez nich kryteriów, Gmina nie
będzie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów.
4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej nieplanowanym pobytem w szpitalu lub
chorobą trwającą powyżej 15 kolejnych dni kalendarzowych osoba skierowana do DDP nie będzie ponosić
odpłatności za okres nieobecności. Część odpłatności wnoszona przez Gminę zgodnie z decyzją o skierowaniu
nie będzie podlegać zwrotowi.
5. Część opłaty za pobyt osoby skierowanej do DDP obciążająca Gminę zgodnie z decyzją o skierowaniu, Gmina
przekazywać będzie z góry na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie wskazany w
fakturze, do 10 dnia każdego miesiąca.
§7
1. Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich
okolicznościach faktycznych dotyczących zawartego porozumienia, mogących mieć wpływ na złożone przez
strony deklaracje.
2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
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1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Niniejsze porozumienie może być rozwiązane za porozumieniem stron w każdym czasie.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego porozumienia z zachowaniem trzy miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kwartału.
§9
Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji porozumienia strony zobowiązują się, w pierwszej kolejności,
rozwiązywać na drodze ugody. Jeżeli próba ugody nie doprowadzi do uzgodnienia wspólnego stanowiska, to
sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie właściwy miejscowo sąd powszechny.
§ 10
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
§ 11
Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

POWIAT OPOLSKI
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