UZASADNIENIE
Proponowana uchwała porządkuje stan prawny obecnej sytuacji.
Na podstawie ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej realizowanych przez gminę należy m. in. prowadzenie i rozwój infrastruktury
środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które
realizowane są przez Środowiskowy Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim dla
osób upośledzonych umysłowo i przewlekle psychicznie chorych. ŚDS w Lidzbarku
Warmiński przewidziany jest na 30 osób. Zdarza się, że okresowo są wolne miejsca.
Inne gminy, jak np. Gmina Kiwity czy Gmina Lidzbark Warmiński, nie prowadzą i nie
zlecają dotychczas prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi innym podmiotom. Zgodnie z § 7 ust 4 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów
samopomocy - jeżeli gmina lub powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nie
prowadzą i nie zlecają prowadzenia domu, wówczas osoba może być skierowana do domu
prowadzonego przez inną gminę lub inny powiat, któremu odpowiedni organ jednostki
samorządu terytorialnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej
się o skierowanie do domu powierzył, w drodze porozumienia, realizację zadania
publicznego, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia
jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.
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.
Zawarcie porozumienia pozwoli na przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy
mieszkańców innych gmin, w tym Gminy Kiwity i Gminy Lidzbark Warmiński przypadku
posiadania wolnych miejsc i niewykorzystanych przez mieszkańców Gminy Miejskiej
Lidzbark Warmiński.
Zawarcie porozumienia w zakresie powierzenia ww. zadania publicznego nie pociąga za
sobą skutków finansowych dla budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, 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 w całości finansowanym przez budżet państwa w
formie dotacji udzielanej Miastu Lidzbark Warmiński.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

