UCHWA A NR 69/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
w sprawie powierzenia Gminie *erków do prowadzenia zadania zleconego z zakresu
administracji

rz1dowej

polegaj1cego

na

prowadzeniu

o2rodka

wsparcia

–

2rodowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z pó$n. zm.), art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo&ecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. ), § 7 ust.
4 rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo&ecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
/rodowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ) uchwala si1, co
nast1puje:

§ 1. 1. Powierza si1 Gminie 4erków do realizacji zadanie z zakresu administracji rz dowej
polegaj ce na prowadzeniu ca&odobowego o/rodka wsparcia – /rodowiskowego domu
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Tre/8 porozumienia w powy9szej sprawie stanowi za& cznik do niniejszej uchwa&y.
§ 2. Wykonanie uchwa&y powierza si1 Wójtowi Gminy Opatówek.

§ 3. Uchwa&a wchodzi w 9ycie z dniem podj1cia.

Za& cznik do Uchwa&y Nr 69/11
Rady Gminy Opatówek
z dnia 21 kwietnia 2011 r.

POROZUMIENIE NR …………./2011
z dnia …………………
w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rz1dowej
polegaj1cego na prowadzeniu ca;odobowego o2rodka wsparcia – 2rodowiskowego
domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
zawarte pomi1dzy:
Gmin 4erków reprezentowan przez ....................... Burmistrza Miasta i Gminy 4erków
a
Gmin Opatówek reprezentowan przez......................................– Wójta Gminy Opatówek
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12, art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001r.,poz.1591 z pó$n. zm.),art.18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo&ecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm. ), § 7 ust.4
rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo&ecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
/rodowiskowych domów samopomocy ( Dz.U.Nr 238, poz.1586 ) oraz uchwa&y nr ………….
Rady Gminy 4erków z dnia ............................ w sprawie przyj1cia od Gminy Opatówek do
prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rz dowej
polegaj cego na
prowadzeniu o/rodka wsparcia – /rodowiskowego domu samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, uchwa&y nr ............. Rady Gminy Opatówek z dnia ....................
w sprawie powierzenia Gminie 4erków do prowadzenia zadania zleconego z zakresu
administracji rz dowej polegaj cego na prowadzeniu o/rodka wsparcia – /rodowiskowego
domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
§1
1. Gmina Opatówek powierza, a Gmina 4erków przyjmuje realizacj1 zadania zleconego
z zakresu administracji rz dowej polegaj cego na prowadzeniu dla osób b1d cych
mieszkaAcami Gminy Opatówek o/rodka wsparcia – /rodowiskowego domu
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 Gmina 4erków realizowa&a b1dzie poprzez
udost1pnianie nieodp&atnie Gminie Opatówek miejsc w prowadzonym przez Gmin1
4erków Brodowiskowym Domu Samopomocy w Raszewach.
§2
Decyzj1 o skierowaniu do Brodowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach, decyzj1 w
sprawie odp&atno/ci za korzystanie z us&ug w tym Domu wydaje Kierownik MiejskoGminnego O/rodka Pomocy Spo&ecznej w 4erkowie dzia&aj c z upowa9nienia Wójta Gminy
4erków , który jest organem w&a/ciwym do wyst pienia o dotacj1 z bud9etu paAstwa na
pokrycie kosztów utrzymania Domu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§3
W pierwszej kolejno/ci do Brodowiskowego Domu Samopomocy w 4erkowie s kierowani
mieszkaAcy Gminy 4erków.
§4
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokre/lony.
§5
Strony mog rozwi za8 niniejsze porozumienie poprzez zgodne z&o9enie o/wiadczeA woli ,
b d$ za jednostronnym , uprzednim 1 miesi1cznym okresem wypowiedzenia , którego termin
up&ywa na koniec miesi ca kalendarzowego.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa9no/ci.
§7
W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu maj zastosowanie w szczególno/ci przepisy
ustawy o pomocy spo&ecznej oraz inne w&a/ciwe dla przedmiotu porozumienia.
§8
Porozumienie sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka9dej
ze stron.
§9
Porozumienie podlega og&oszeniu w Dzienniku Urz1dowym Województwa Wielkopolskiego i
wchodzi w 9ycie z dniem og&oszenia.

………………………………..
Gmina *erków

…………………………….
Gmina Opatówek

UZASADNIENIE
do UCHWA Y NR 69/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie powierzenia Gminie *erków do prowadzenia zadania zleconego z zakresu
administracji

rz1dowej

polegaj1cego

na

prowadzeniu

o2rodka

wsparcia

–

2rodowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 5 ustawy o pomocy spo&ecznej do zadaA zleconych
z zakresu administracji rz dowej realizowanych przez gmin1 nale9y prowadzenie i rozwój
infrastruktury o/rodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Gmina 4erków
prowadzi dzienny o/rodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Brodowiskowy
Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Raszewach. Gmina Opatówek
nie prowadzi takiego o/rodka, lecz zachodzi potrzeba udzielania takiej pomocy mieszkaAcom
Gminy.
Art. 74 ustawy o samorz dzie gminnym powiatowym dopuszcza mo9liwo/8 zlecania
prowadzenia zadaA publicznych innej gminie. Przepis ów stanowi , 9e gminy mog zawiera8
porozumienia mi1dzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich okre/lonych przez nie
zadaA publicznych. Gmina wykonuj ca zadania publiczne obj1te porozumieniem przejmuje
prawa i obowi zki pozosta&ych gmin, zwi zane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te
maj obowi zek udzia&u w kosztach realizacji powierzonego zadania.
Jednocze/nie § 7 ust. 4 rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo&ecznej z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie /rodowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz.
1586 ) je9eli gmina lub powiat w&a/ciwy ze wzgl1du na miejsce zamieszkania osoby nie
prowadz ani nie zlecaj prowadzenia domu, wówczas osoba mo9e by8 skierowana do domu
prowadzonego przez inn gmin1 lub inny powiat, któremu odpowiedni organ jednostki
samorz du terytorialnego w&a/ciwy ze wzgl1du na miejsce zamieszkania osoby ubiegaj cej
si1 o skierowanie do domu powierzy&, w drodze porozumienia, realizacj1 zadania
publicznego.
Zawarcie niniejszego porozumienia pozwoli na zapewnienie mieszkaAcom Gminy
Opatówek pomocy w formie specjalistycznych us&ug opiekuAczych w&a/ciwych dla ich stanu
zdrowia, za/ Gminie 4erków na optymalne wykorzystanie posiadanych w tym zakresie
zasobów .

