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UCHWAŁA NR XXV//18
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sztabin w zakresie objęcia mieszkańców
gminy opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance
Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1769 z późn. zm.) i § 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.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Sztabin w sprawie objęcia mieszkańców Gminy
Sztabin opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance.
§ 2. Warunki realizacji zadania wskazanego w § 1 określi porozumienie zawarte z w/w Gminą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

Id: 68F0B95E-33F1-44E0-A336-3CE8B3D6AFAA. Projekt

Strona 1

UZASADNIENIE

Środowiskowe Domy Samopomocy z są jednostkami organizacyjnymi resortu pomocy
społecznej, działającymi na zasadach zadania zleconego samorządom, fundacjom,
stowarzyszeniom. Do zadań w/w placówek należy budowanie sieci oparcia społecznego,
przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osób przewlekle
psychicznie chorych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 5 cytowanej ustawy do zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej realizowanych przez gminę należy prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych
domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z uwagi na brak takiej placówki na
terenie Gminy Sztabin wskazane jest skorzystanie z możliwości realizacji zadania publicznego na
podstawie § 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.) zgodnie z
którym „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. ”
Na terenie Gminy Lipsk działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Placówka przeznaczona jest w pierwszej kolejności dla mieszkańców gminy Lipsk.
Uchwała powyższa pozwoli, jeżeli będą wolne miejsca, na zawarcie porozumienia z Gminą Sztabin
w przedmiocie przyjęcia do realizacji zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców w/w
gminy usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance.
Porozumienie, o jakim mowa w § 1 uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla
budżetu Gminy Lipsk, gdyż prowadzenie środowiskowych domów dla osób z zaburzeniami
psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004
roku, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę, w
całości finansowanym przez budżet państwa.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w zaprojektowanym kształcie.
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