
UCHWAŁA NR XXXVI/252/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świebodzice a Gminą Dobromierz dotyczącego 
świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie Gminy 

Świebodzice na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Gminę Dobromierz

Na podstawie art. 10 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)  art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 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 z późn. zm.)  uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świebodzice a Gminą Dobromierz 
w sprawie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach na rzecz osób 
z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Gminę Dobromierz.

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1, określi porozumienie
zawarte pomiędzy Gminą Świebodzice, a Gminą Dobromierz.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans
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Uzasadnienie

Na terenie miasta Świebodzice funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy wchodzący
w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to ośrodek wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo
i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które
w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy
do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności
i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Z usług ośrodka korzystają tylko
mieszkańcy Gminy Świebodzice.

W obecnej chwili otrzymaliśmy decyzje o zwiększeniu dotacji na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i tym samym mamy zgodę na uruchomienie pięciu nowych miejsc od września
2017r. Ze względu na zgłaszające się do Naszego Ośrodka osoby z terenu Gminy Dobromierz,
wynika, że jest zapotrzebowanie na udzielenie wsparcia mieszkańcom ww. gminy, która nie prowadzi
Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zawarcie porozumienia dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Dobromierz opieką
i usługami świadczonymi przez ŚDS w Świebodzicach nie nakłada na gminę obowiązku
bezwarunkowego przyjęcia mieszkańców Dobromierza. Pozwoli na stworzenie takiej możliwości
tylko w przypadku posiadania wolnych i niewykorzystanych miejsc przez mieszkańców Świebodzic.

Zgodnie z § 7 ust. 4 osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę lub inny
powiat niż gmina lub powiat właściwe ze względu na jej miejsce zamieszkania, pod warunkiem
zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała nie stanowi obciążenia dla budżetu Gminy, gdyż prowadzenie Środowiskowych Domów
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji
rządowej realizowanym przez gminę, w całości finansowanym przez budżet państwa.

W związku z tym, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał
w sprawach współdziałania z innymi gminami, podjęcie uchwały wydaje się celowe i uzasadnione.
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