
Projekt

z dnia  21 września 2017 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR __________
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie 
Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i poz. 935) w związku 
z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz.930 – z późn. 
zm.1)    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 oraz z 2014 r., poz. 1752) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Strzelce 
Opolskie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w części dotyczacej objęcia osób 
z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Strzelcach Opolskich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Jemielnica i innych miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica.

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Antoni Drzyzga

1) Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w  Dz.U. z 2015 r., poz. 1310, poz. 1359 i poz. 1616;  z 2016 r., 
poz. 753, poz. 1583, poz. 1948 i poz. 2174 oraz z 2017 r., poz. 60, poz. 624, poz. 777, poz. 1292 i poz. 1475
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Uzasadnienie

do uchwały Nr ________ Rady Gminy Jemielnica z dnia _______ w sprawie wyrazenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Strzelce Opolskie zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej

Na terenie Gminy Strzelce Opolskie przy ul. Habryki 11 działa Środowiskowy Dom Samopomocy,
który jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upoośledzenia
niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej,
a także integracji społecznej.

Zgodnie z  § 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 oraz z 2014 r., poz. 1752),
jeżeli gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby nie prowadzi tego typu placówki
wówczas osoba wymagająca takiej pomocy może być kierowana do domu prowadzonego przez inną gminę
lub powiat, któremu odpowiedni organ powierzył w drodze porozumienia realizację tego zadania.

Gmina Jemielnica nie prowadzi i nie zleca prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.

W dniu 15 września 2017 r. do Wójta Gminy wpłynęło pismo ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Strzelcach Opolskich z propozycją powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej dotyczącego – objęcia osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich i wyrażenia chęci współpracy w tym zakresie
z Gmina Strzelce Opolskie.

W celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej osób z terenu Gminy Jemielnica z tego typu
zaburzeniami, a także ich integracji społecznej ze środowiskiem, w którym żyją, wskazane jest objecie tej
grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich.

Wobec powyższego przyjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.
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