
UCHWAŁA NR VI/80/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia 
Gminie Brzeg zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 
osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo, zamieszkałych na 

terenie Gminy Skarbimierz.

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) w związku 
z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 
poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.  z 2010 r. Nr 238, poz. 1586; 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1752; Dz.U. z 2018 r., poz. 2411) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brzeg a Gminą Skarbimierz w  sprawie 
powierzenia Gminie Brzeg przez Gminę Skarbimierz realizacji zadania publicznego  w zakresie pomocy 
społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Skarbimierz  opieką i usługami świadczonymi przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu.

§ 2. Szczegółowy zakres i sposób oraz zasady realizacji przez Gminę Brzeg powierzonego zadania 
określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Brzeg a Gminą Skarbimierz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Brzegu

Jacek Niesłuchowski
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Uzasadnienie do uchwały Nr VI/80/19

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia 
Gminie Brzeg zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 
osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo, zamieszkałych na 
terenie Gminy Skarbimierz.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt  2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu typu AB, 
przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, które 
w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do 
życia w środowisku rodzinnymi i społecznym.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 30 uczestników. Posiada następującą liczbę 
miejsc dla poszczególnych kategorii osób:

1) typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych – 12 miejsc,

2) typ B – dla osób upośledzonych umysłowo– 18 miejsc.

Liczba miejsc w każdej z kategorii może ulec zmianie, w zależności od zaistniałych potrzeb 
terapeutycznych oraz kierowanych uczestników.

Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 
rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego typu gminnego i powiatowego.

Odpłatność za pobyt uczestników w ŚDS regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 
w sprawie środowiskowych domów samopomocy osoba może być kierowana 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.

Id: E708DA2A-7650-4435-84E9-2C64377B266F. Podpisany Strona 1




