
Projekt 

  

UCHWAŁA NR ................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia ............................2019 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie 

powierzenia Gminie Gołdap realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 

społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Banie Mazurskie opieką  

i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy  „Słoneczny Dom”  

w Gołdapi. 

 

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12, art. 10 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 

oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1507, 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. 2010 r. Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gołdap  

a Gminą Banie Mazurskie w sprawie powierzenia Gminie Gołdap przez Gminę Banie 

Mazurskie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na 

objęciu mieszkańców Gminy Banie Mazurskie opieką i usługami świadczonymi przez  

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi. 

§ 2. 

 

Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1 określi porozumienie zawarte 

pomiędzy Gminą Gołdap i Gminą Banie Mazurskie.   

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Projekt  
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ................... 
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

 
z dnia ............................2019 r. 

 
. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie 

powierzenia Gminie Gołdap realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 

polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Banie Mazurskie opieką i usługami 

świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi. 

 

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.  

Gmina Banie Mazurskie  zwróciła się do Burmistrza Gołdapi z prośbą o podjęcie stosownych 

działań w celu zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie 

Gołdap realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu 

mieszkańców Gminy Banie Mazurskie opieką i usługami świadczonymi  przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi.  

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 skierowana do 

domu prowadzonego przez inną gminę lub inny powiat niż gmina lub powiat właściwe ze 

względu na miejsce zamieszkania, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy 

właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

Zawarcie porozumienia nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu Gminy Gołdap, 

gdyż prowadzenie środowiskowych domów dla osób z zaburzeniami psychicznymi  zgodnie  

z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej realizowanym przez gminę i w związku z tym w całości finansowanym 

przez budżet państwa. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 


