UCHWAŁA NR XXXI/218/13
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój i Gmina Stronie
Śląskie dotyczącą świadczenia pomocy mieszkańcom Gminy Stronie Śląskie przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Lądku Zdroju.
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 12, art 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz . U. Nr 142 , poz . 1591 z 2001 r. ze zmianami ) art 18 ust 1 pkt 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy
społecznej. Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie porozumieniapomiędzy Gminą Lądek-Zdrój i Gminą Stronie Śląskie w sprawie
realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka
wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Lądku Zdroju dla osób upośledzonych umysłowo i przewlekle
psychicznie chorych .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka -Zdroju
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Lądku-Zdroju funkcjonuje od września 2012 roku.
Przewidziana liczba uczestników wynosi 15 osób. W Lądku-Zdroju informacje zachęcające do uczestnictwa
prowadzone były poprzez zorganizowanie dnia otwartego, publikacje w Debatach Lądeckich i przygotowane
ulotki informacyjne pozostawione w placówkach służby zdrowia i innych placówkach użyteczności publicznej.
Tak przygotowana informacja zaowocowała zainteresowaniem mieszkańców Stronia Śląskiego. Mieszkańcy
pobliskiego Stronia Ślaskiego poprzez Ośrodek Pomocy, Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej
w Stroniu Śląskim zwracają się z prośbą o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lądku-Zdroju
swoich bliskich dotkniętych upośledzeniem umysłowym i przewlekle psychicznie chorych. Aby wyjść
naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów pomocy społecznej, w sytuacji kiedy istnieją wolne miejsca, w celu
polepszenia sytuacji beneficjentów, którzy wyrazili wolę korzystania z proponowanej formy wsparcia,
niniejszej uchwale Rady Miejskiej Lądku-Zdroju nadano moc obowiązywania od 1 lutego 2013 tj sprzed daty
publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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