
 

UCHWAŁA NR XLVII / 474 / 2022 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Górno realizacji zadania publicznego 

w zakresie zapewnienia uprawnionym mieszkańcom Gminy Masłów usług świadczonych 

przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej.  

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. 

zm.) art. 9 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 685 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wyraża się zgodę na zawarcie „porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Górno 

realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia uprawnionym mieszkańcom Gminy 

Masłów usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej” 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XLVII / 474 / 2022  

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Górno realizacji zadania publicznego 

w zakresie zapewnienia uprawnionym mieszkańcom Gminy Masłów usług świadczonych 

przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej.  

 

 

 

 Zgodnie z  § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy osoba może być skierowana do domu prowadzonego 

przez inną gminę niż właściwa ze względu na miejsce jej zamieszkania, pod warunkiem 

zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

 Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, gminy mogą 

zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych 

przez nie zadań publicznych. 

 

W obecnej chwili do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłów zgłosiła się jedna 

osoba, która wyraża chęć uczestniczenia w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Woli Jachowej prowadzonego przez Gminę Górno.  

Przedmiotowa regulacja prawna pozwoli na kierowanie mieszkańców gminy Masłów do 

udziału w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Jachowej, w miarę 

posiadania wolnych miejsc w placówce.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło 

 


