Projekt
Druk nr ........

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach ze struktur
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2016 r. Dz. U. poz. 446 ze zm.), art. 18 ust. 1 pkt 5,
art. 51 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. z 2016 r. Dz. U. poz. 930 ze
zm.), oraz art. 9 ust. 2 i ust. 4 ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia
psychicznego ( j.t. z 2016 r. Dz. U. poz. 546 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 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)
uchwala się co następuje:
§ 1. Wyodrębnia się ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach dzienny ośrodek
wsparcia dla osób z przewlekłą chorobą psychiczną, osób z upośledzeniem umysłowym oraz
osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych pod nazwą
Środowiskowy Dom Samopomocy w Słubicach powołany w celu realizacji specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie.
§ 2. Wyodrębnienie,

o którym

mowa

w§

1,

nastąpi

z chwilą

podpisania

umowy

w przedmiocie realizacji zleconego gminie zadania publicznego z zakresu administracji
rządowej w ramach systemu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu Środowiskowego
Domu

Samopomocy

wymienionym

w Słubicach

z organizacją

pozarządową

lub

innym

podmiotem

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie ( j.t. z 2016 r. Dz. U. poz.1817)

wyłonionym w wyniku

przeprowadzonego otwartego konkursu ofert do dnia 1 września 2017 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 roku.
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