
 
UCHWAŁA NR IV/18/2015 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

    z dnia 29 stycznia 2015r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/78/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli  z dnia              
28 marca 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie 
powierzenia gminie Gostyń zadania publicznego w zakresie zapewnienia dziennej opieki, 
specjalistycznych zajęć terapeutycznych oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
społecznych i socjalnych osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym 
umysłowo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu. 
 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ust. 1 ustawy                   
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm. ) 
oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku 
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.), 
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XIV/78/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 marca 2012 r.  
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Gostyń 
zadania publicznego w zakresie zapewnienia dziennej opieki specjalistycznych zajęć 
terapeutycznych oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych i socjalnych osobom 
przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Gostyniu  § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadań, o których mowa w § 1, określa każdorazowo 
porozumienie zawarte między gminami stanowiące odrębny dokument ”. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr IV/18/2015 

Rady Miejskiej w Pogorzeli 

z dnia 29 stycznia 2015r. 

 
w sprawie  zmiany uchwały nr XIV/78/2012  Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 
marca 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie 
powierzenia gminie Gostyń zadania publicznego w zakresie zapewnienia dziennej opieki, 
specjalistycznych zajęć terapeutycznych oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
społecznych i socjalnych osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym 
umysłowo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu. 
 
 

Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli zmieniająca uchwałę z dnia 28 marca 2012 roku 
dokonuje modyfikacji § 2 i jednocześnie upoważnia Burmistrza Pogorzeli do zawierania 
porozumień między gminami w sprawie przyjęcia realizacji zadania publicznego w zakresie 
zapewnienia dziennej opieki, specjalistycznych zajęć terapeutycznych oraz zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb społecznych i socjalnych osobom przewlekle psychicznie chorym  
i upośledzonym umysłowo w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu. Burmistrz 
na podstawie niniejszej uchwały może zawierać porozumienia zawierające odrębne 
uregulowania między gminami. 
Dlatego przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.  


