UCHWAŁA NR XIV/139/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień między Gminą Mikołów a Miastem Tychy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) i § 7 ust. 4 Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów
samopomocy (Dz. U. z 2010 r. nr 238 poz. 1586 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa,
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Wyrazić zgodę na zawieranie porozumień między Gminą Mikołów a Miastem Tychy,
dotyczących objęcia mieszkańców Gminy Mikołów usługami świadczonymi przez Środowiskowy
Dom Samopomocy „Św. Faustyna” w Tychach.
§ 2. Szczegółowe zasady świadczenia usług zostaną określone w porozumieniach zawartych
między Burmistrzem Mikołowa a Prezydentem Tychów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 4. Traci moc uchwała nr X/175/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie porozumienia między Gminą Mikołów a Miastem Tychy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/139/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 października 2019 r.
Na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. nr 238 poz. 1586 ze
zm.) „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.”
Wśród podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie są osoby, które
wyrażają wolę i chęć pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy „św. Faustyna” w Tychach.
Tym samym przedmiotowa uchwała ma za zadanie umożliwić zawieranie porozumień między
Gminą Mikołów a Miastem Tychy, dotyczących objęcia mieszkańców Gminy Mikołowa usługami
świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „św. Faustyna” w Tychach.
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