
UCHWAŁA NR XXXVIII/473/22 
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia o kierowaniu mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu na pobyt całodobowy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 18 ust.1 pkt 5 i art. 51a ust. 1, 
2, 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.1)) Rada 
Miejska Kościana uchwala, co następuje: 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościan 
a Gminą Dąbie w zakresie przejęcia przez Gminę Dąbie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia 
i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. kierowania 
mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu na pobyt 
całodobowy. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Dawid Olejniczak 

 

 
1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1296, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 

1692, 1700 i 1812. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/473/22 

Rady Miejskiej Kościana 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia o kierowaniu mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu na pobyt całodobowy 

I.WSKAZANIE POTRZEBY PODJĘCIA UCHWAŁY. 
Potrzeba podjęcia uchwały wynika z konieczności realizacji zadania zleconego gminie 

dotyczącego prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, zgodnie art. 18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jednolity Dz. U z 2021 r., poz. 2268 ze zm.). 

Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 249), 

„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.” 

Gmina Miejska Kościan nie prowadzi ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
z pobytem całodobowym, okresowym. 

II.STAN FAKTYCZNY. 
Stały monitoring prowadzony w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi 

wskazuje na konieczność rozszerzenia oferty Gminy Miejskiej Kościan o pomoc w zakresie pobytu 
całodobowego, okresowego. W szczególności, gdy osoba nie wymaga całodobowych usług 
opiekuńczych, a jedynie wsparcia wspierająco-aktywizującego. 

III.STAN PRAWNY. 
Zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

z 2017 r., poz.1875) „Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia 
jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych”. 

IV.SKUTKI FINANSOWE. 
Podjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla gminy, ponieważ jest to zadanie 

zlecone gminie. 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 

   

Burmistrz Miasta Kościana 
 
 

Piotr Ruszkiewicz 
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