UCHWAŁA NR XV/118/2015
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 18 grudnia 2015 r.
W SPRAWIE POWIERZENIA W 2016 R. WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ GMINIE PSZCZÓŁKI
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 17 ust.2 pkt 3, art. 51a ust. 1, 2, 3, 4 i art. 51b ust.5 i 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 163) oraz
§ 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 roku w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz.1586)
Rada Gminy uchwala, co nstępuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia Międzygminnego z Gminą Pszczółki
w sprawie powierzenia w 2016r. Gminie Pszczółki wykonywania zadań publicznych z zakresu
pomocy społecznej polegających na prowadzeniu ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu
Samopomocy dla osób wymienionych w § 3 ust.1 pkt 1,2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
kierowaniu do nich osób wymagających opieki zamieszkałych na terenie Gminy Pruszcz
Gdański i ustalaniu odpłatności za korzystanie przez te osoby z usług w Środowiskowym Domu
Samopomocy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Do zadań własnych gminy należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy
społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających
opieki. Ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi są między innymi
środowiskowy dom samopomocy lub klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych
wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym w szczególności w celu
zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej a także ich integracji społecznej. Gmina
Pruszcz Gdański nie posiada środowiskowych domów samopomocy które mogłyby świadczyć
w/w usługi, dlatego też powierza wykonanie zadania polegającego na prowadzeniu
środowiskowego domu samopomocy do którego mogliby uczęszczać mieszkańcy naszej gminy.
Gmina na terenie której znajduje się środowiskowy dom samopomocy otrzymuje dotacje
z budżetu państwa. W związku z tym gmina Pruszcz Gdański nie ponosi żadnych zobowiązań
finansowych wynikających z podpisanego porozumienia.
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