Uchwała Nr XXXII/256/2017
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/230/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia
25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Będzin a Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie
Sosnowiec przez Gminę Będzin realizację zadania publicznego, które polega
na przyjęciu 1 mieszkańca Miasta Będzina ubiegającego się o skierowanie
do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
SALVE w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73 prowadzonego przez Miasto Sosnowiec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§1
Uchylić uchwałę Nr XXIX/230/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 stycznia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Będzin a Gminą
Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin realizację
zadania publicznego, które polega na przyjęciu 1 mieszkańca Miasta Będzina ubiegającego
się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi SALVE w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73 prowadzonego przez Miasto
Sosnowiec.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W uchwale Nr XXIX/230/2017 jako podstawę prawną wskazano m.in. Przepisy art. 74 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym zgodnie, z którym gminy mogą zawierać porozumienia
międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań
publicznych. Zawarcie porozumienia w tym trybie oznacza przekazanie całości określonego
zadania przez gminę innej gminie.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) dopuszcza w §7 pkt 4
możliwość przyjmowania do środowiskowych domów samopomocy osób zamieszkałych na
terenie innej gminy. Mozliwość ta uzależniona jest od zawarcia stosownego porozumienia
między zainteresowanymi Gminami. Porozumienie, o którym mowa w cytowanym przepisie
rozporządzenia warunkuje możliwość wydania decyzji administracyjnej o skierowanie
konkretnej osoby do domu prowadzonego przez inną gminę.
Wobec powyższego należy usunąć z obrotu prawnego wyżej wymienioną uchwałę.

