
Projekt

z dnia  21 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349 i 1432) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010 r. Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, 
z 2014 r. poz. 1752) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powierza się w  2019  r. Gminie Krapkowice realizację zadania publicznego z  zakresu pomocy 
społecznej polegającego na prowadzeniu i  zapewnieniu miejsc w  ośrodkach wsparcia o  zasięgu gminnym oraz 
kierowania do niego osób wymagających opieki z  Gminy Gogolin w  związku z  realizacją usług w  tym 
przedmiocie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w  Krapkowicach, prowadzony przez Gminę Krapkowice.

2. Gmina Gogolin udzieli rocznej dotacji celowej w kwocie 36.000 złotych (słownie: trzydzieści sześć  tysiący 
złotych 00/100) na opisany powyżej cel.

3. Szczegółowe warunki i zasady przekazania dotacji celowej oraz jej rozliczenia, określone zostaną 
w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Gogolin a Gminą Krapkowice.

§ 2. Środki finansowe, o  których mowa w  §1 będą, pochodziły z  budżetu Gminy Gogolin na 2019  rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

Na terenie Gminy Gogolin zamieszkują osoby wymagające umieszczenia w ośrodku wsparcia o zasięgu

gminnym. Ze względu na brak środowiskowego domu samopomocy na terenie Gminy Gogolin, postanawia

się w drodze uchwały powierzyć realizację zadania i zawrzeć porozumienie pomiędzy Gminą Gogolin

a Gminą Krapkowice w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego

na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc mieszkańcom Gminy Gogolin w Środowiskowym Domu

Samopomocy w Krapkowicach, prowadzonym przez Gminę Krapkowice.

W 2018 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach zostało skierowanych 7 mieszkańców

Gminy Gogolin, w 2019 r. kolejna osoba może ubiegać się o skierowanie.

Dotacja finansowa na realizację zadań statutowych Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2019

wyniesie miesięcznie 375 zł. na jednego uczestnika korzystającego z usług ośrodka wsparcia.

Tym samym 8 osób x 375 zł. x 12 miesięcy = 36.000 zł.
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