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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 10 lutego 2021 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług, które 
zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) 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 2020 poz. 249) Rada Miejska 
w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Prudnik zadania publicznego Gminy Głuchołazy 
obejmującego świadczenie usług w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 2. Warunki realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1 określa projekt porozumienia 
stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu (…) r. pomiędzy: 

 

Gminą Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3 

reprezentowaną przez 

(…) 

a 

Gminą Głuchołazy, 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 

reprezentowaną przez 

(…) 

 

w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego obejmującego świadczenie usług w ośrodku 

wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, § 7 ust. 4 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych 

domów samopomocy, w związku z Uchwałą Nr (…) Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia (…) w sprawie 

powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług, które zapewnia 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku, strony Porozumienia ustalają, co następuje: 

 

§ 1 Gmina Głuchołazy powierza, a Gmina Prudnik przyjmuje do wykonania zadanie publiczne obejmujące 

świadczenie usług przez ośrodek wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy. 

§2 W ramach niniejszego porozumienia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku w ramach 

wolnych miejsc przyjmowane będą osoby z terenu Gminy Głuchołazy spełniające kryteria określone w 

ustawie o pomocy społecznej. 

§3 W celu wydania decyzji kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Głuchołazach przekaże Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku 

kompletną dokumentację dotyczącą osoby ubiegającej się o skierowanie do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Prudniku. 

§4 Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku oraz decyzję ustalającą 

odpłatność za korzystanie z usług w Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Prudniku, na zasadach określonych w art. 51 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. 

§5.1. Koszty związane z utrzymaniem osoby skierowanej do Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 10 lutego 2021 r.
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Prudniku w całości pokrywać będzie Gmina Prudnik w ramach środków finansowych przekazywanych przez 

Wojewodę Opolskiego na bieżące koszty utrzymania środowiskowych domów samopomocy. 

2. Wysokość dotacji określana jest corocznie w budżecie Wojewody Opolskiego zgodnie z kalkulacją na 

jednego uczestnika. 

 
§6 Gmina Prudnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad funkcjonowania Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Prudniku przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych 

domów samopomocy. 

§7 Dojazd uczestników z terenu Gminy Głuchołazy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku 

realizowany jest we własnym zakresie i na koszt uczestnika. 

§8 Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

§ 9 Porozumienie wygasa z chwilą zmiany sposobu finansowania środowiskowych domów samopomocy. 

§ 10 Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąc kalendarzowego. 

§11 W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 

§ 12 Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§13 Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 14 Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Gmina Głuchołazy Gmina Prudnik 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz.

1876 ) do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy prowadzenie

i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Gmina Głuchołazy

aktualnie nie realizuje powyższego zadania. Przepis artykułu 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) stanowi odpowiednio, że Gminy mogą zawierać

porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.

Treść porozumienia stanowi załącznik do powyższej uchwały. Biorąc pod uwagę fakt, że treść porozumienia

została określona, zainteresowane Gminy podejmują uchwały w powyższej sprawie. W tym stanie rzeczy

podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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