
UCHWAŁA NR XLIII/225/2018
RADY GMINY ŁONIÓW

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Łoniów, z Gminą Obrazów w zakresie objęcia mieszkańców 
Gminy Łoniów opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy  Dom Samopomocy w Kleczanowie 

dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) w związku 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 z późn.zm) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 
z 2017r. poz. 1769 z późn.zm) Rada Gminy Łoniów

uchwala co następuje:

§ 1. 

Wyraża  zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Obrazów,  a Gminą Łoniów   w sprawie 
objęcia mieszkańców Gminy Łoniów opieką  i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Kleczanowie dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łoniów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak

Id: C37FC43F-33DD-4DB2-8DFB-6C4E52B96622. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez gminę należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy stanowi, że jeżeli gmina lub powiat
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby nie prowadzą ani nie zlecają prowadzenia domu,
wówczas osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę lub inny powiat, któremu
odpowiedni organ jednostki samorządu terytorialnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o skierowanie do domu powierzył, w drodze porozumienia, realizację zadania publicznego.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami. Gminy mogą zawierać porozumienia w sprawie
powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.

Podjęcie uchwały pozwoli na prawidłową realizację zadania tj. objęcie mieszkańców Gminy Łoniów opieką
i usługami świadczonymi przez ŚDS w Kleczanowie dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych
umysłowo.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.
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