Uchwała Nr LVII/486/2018
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą
Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin
w 2019 roku wykonywania zadań publicznych w zakresie izby wytrzeźwień dla osób
nietrzeźwych doprowadzonych do izby wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§1
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Będzin a Gminą Sosnowiec
w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin w 2019 roku wykonywania
zadań publicznych w zakresie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych
do izby wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku „osoby w stanie nietrzeźwości,
które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie
pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu innych osób,
mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień zakładu opieki zdrowotnej lub innej
właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego
albo do miejsca zamieszkania lub pobytu”. Gmina Będzin nie prowadzi izby wytrzeźwień.
W związku z tym zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym wykonanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania
między jednostkami samorządu terytorialnego, dlatego na mocy art. 74 ust.1 i 2 tej samej
ustawy gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej
z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne
objęte porozumieniem przyjmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane
z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji
powierzonego zadania.
Będzińska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

