
UCHWAŁA NR VIII/112/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Sandomierz, a Gminą 
Obrazów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Sandomierz opieką i usługami świadczonymi 

przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 18, ust. 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, 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 2010 r., Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.) Rada Miasta 
Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Sandomierz, a Gminą Obrazów 
w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Sandomierz opieką i usługami świadczonymi przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady   
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE

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.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy

prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę niż gmina właściwa
ze względu na jej miejsce zamieszkania, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy
właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między

jednostkami samorządu terytorialnego. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami.
Środki na realizację i obsługę zadania zapewnia budżet państwa. W art. 51c ustawy o pomocy

społecznej określono, że ośrodki wsparcia finansowane są ze środków budżetu państwa w postaci
dotacji, których wyskość ustala wojewoda.
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