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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przyjęcia od Gminy Prażmów zadania w zakresie świadczenia usług z pomocy społecznej 

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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.1)), w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.2)) i § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249) – 
uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę przyjęcia od Gminy Prażmów zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 
polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Prażmów usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy POGODNI im. bł. ks. Michała Sopoćki prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Białostockiej przy  
ul. Pogodnej 63 w Białymstoku. 

2. Przyjecie zadania nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentam Miasta 
Białegostoku a Wójtem Gminy Prażmów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2369, z 2021 r. poz. 794, 803, 

1981. 
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej, do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
realizowanych przez gminę należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powiat piaseczyński prowadzi Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Pęcherach. Mieszkający w gminie Prażmów opiekun prawny niepełnosprawnej 
osoby, mieszkańca Miasta Białystok zwrócił się z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Prażmowie o skierowanie jej do Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Białymstoku prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Białostockiej przy ul. Pogodnej 63, gdyż 
wspomniana placówka położona jest blisko jej miejsca zamieszkania. Nie wyraża zgody na 
skierowanie podopiecznej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach w powiecie 
piaseczyński ze względu na znaczną odległość od miejsca zamieszkania. 
 
W związku z powyższym Gmina Prażmów zwróciła się do Prezydenta Miasta Białegostoku  
o rozważenie możliwości zawarcia porozumienia zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, 
umożliwiającego skierowanie mieszkańca Miasta Białystok, którego opiekunem prawnym jest mieszkaniec 
gminy Prażmów do wspomnianego Domu na terenie Miasta Białystok. Prezydent Miasta Białegostoku 
pismem z dnia 19 listopada br. przychylił się do powyższej prośby. Podpisanie porozumienia pomiędzy 
Miastem Białystok a Gminą Praźmów powinno być poprzedzone podjęciem uchwały przez Radę Gminy 
Prażmów oraz Radę Miasta Białystok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wspomnianego 
porozumienia.  
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