
UCHWAŁA NR XLV/236/2017
RADY GMINY W OBRAZOWIE

Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 R.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łoniów i 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. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 4, 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 2017 r. poz. 1875, 2232)  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. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586; zm.: Dz. U.z 2014 r. poz. 1752) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, poz. 1985). Rada Gminy Obrazów 

uchwala co następuje:

§ 1.  Wyraża się 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.  Upoważnia się Wójta Gminy Obrazów do podpisania porozumienia o którym mowa w § 1.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLV/236/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą Łoniów i 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 terenie Gminy Obrazów funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie, który
jest  ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego, Typu A i B. Typ A przeznaczony jest dla uczestników
przewlekle psychicznie chorych, natomiast Typ B skierowany jest dla uczestników upośledzonych
umysłowo. Rozporządzenie 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; zm.: Dz. U. z
2014 r. poz. 1752) daje możliwość w § 7 ust. 4 przyjmowania do środowiskowych domów
samopomocy osób zamieszkałych na terenie innej gminy. Możliwość ta uzależniona jest od
zawarcia w tej sprawie odpowiedniego porozumienia, na które Rada Gminy Obrazów wyraża
zgodę w niniejszej uchwale. W tym przypadku jest to Gmina Łoniów, z której zainteresowani
mieszkańcy będą kierowani do domu dziennego pobytu w Kleczanowie.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.
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