
UCHWAŁA NR XXXVIII/379/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  pomiędzy 
Miastem Inowrocław a Gminą Kruszwica w przedmiocie powierzenia Gminie 

Kruszwica zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 74 oraz  art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) 
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 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) oraz  § 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. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Miastem Inowrocław a Gminą Kruszwica w przedmiocie powierzenia Gminie Kruszwica 
realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na udostępnianiu 
miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy osobom z zaburzeniami 
psychicznymi, zamieszkałym na terenie miasta Inowrocławia. 

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1, zostaną określone 
w porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Inowrocław a Gminą Kruszwica. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/379/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę  
należy - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.) - prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane 
w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zaś 
art. 74 ust. 1 ww. ustawy gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie 
powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. 

Ponadto zgodnie z § 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) osoba może być kierowana do domu prowadzonego przez inną gminę lub inny 
powiat właściwe ze względu na jej miejsce zamieszkania, pod warunkiem zawarcia 
porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania 
z innymi gminami. 

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia mieszkańcom miasta Inowrocławia wsparcia 
w zakresie usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy, a także możliwość 
świadczenia tego rodzaju usług na rzecz mieszkańców miasta  Inowrocławia 
w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym w Kruszwicy, wyraża się zgodę na 
przyjęcie do realizacji tego  zadania publicznego przez Gminę Kruszwica. 

Porozumienie nie pociąga za sobą skutków finansowych zarówno dla budżetu Gminy 
Kruszwica, jak również dla budżetu Miasta Inowrocławia, gdyż prowadzenie 
środowiskowych domów samopomocy, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 
rządowej realizowanym przez gminę, w całości finansowanym przez budżet państwa. 

Mając powyższe na uwadze, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 
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