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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia 
Gminie Brzeg zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 

osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkałych 
na terenie Gminy Lewin Brzeski. 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 w związku z art.74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz.1372)   w związku z art.16 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876, zm. poz. 2369; z 2021 r. poz. 794, zm. poz. 803)  Rada Miejska 
w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brzeg a Gminą Lewin Brzeski 
w sprawie powierzenia Gminie Brzeg przez Gminę Lewin Brzeski realizacji zadania publicznego w zakresie 
pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Lewin Brzeski opieką i usługami 
świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Lewina Brzeskiego do zawarcia porozumienia, o którym mowa                          
w § 1 niniejszej Uchwały. Szczegółowy zakres i sposób oraz zasady realizacji przez Gminę Brzeg 
powierzonego zadania określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Brzeg a Gminą Lewin 
Brzeski. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się  Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opracował: 
Kierownik MGOPS 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy między innymi prowadzenie i rozwój 
ośrodków wsparcia dla osób  z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie Gminy Brzeg  działa Środowiskowy 
Dom Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych typu i upośledzonych umysłowo typu AB (typ A - 
dla osób przewlekle psychicznie chorych, typ B - dla osób upośledzonych umysłowo). Placówka przeznaczona 
jest w pierwszej kolejności dla mieszkańców gminy Brzeg. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 249) dopuszcza w § 7 ust. 4 możliwość przyjmowania do środowiskowych domów samopomocy osób 
zamieszkałych na terenie innej gminy, „Osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę 
lub inny powiat niż gmina lub powiat właściwe ze względu na jej miejsce zamieszkania, pod warunkiem 
zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego." Zgodnie 
z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami." „Gminy mogą zawierać 
porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych." - 
art. 74 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.  Zawarcie porozumień przez Gminę Lewin Brzeski  dotyczące 
objęcia mieszkańców opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu 
nie nakłada na Gminę Brzeg obowiązku bezwarunkowego przyjęcia mieszkańców, pozwoli na stworzenie 
takiej możliwości w przypadku posiadania wolnych i niewykorzystanych miejsc przez mieszkańców Gminy 
Brzeg. Porozumienie nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu Gminy Lewin Brzeski, gdyż 
prowadzenie środowiskowych domów dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 
z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest zadaniem zleconym z zakresu 
administracji rządowej realizowanym przez gminę, w całości finansowanym przez budżet państwa. W związku 
z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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