UCHWAŁA NR XXVI/201/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia od Gminy Jasień zadania
publicznego w zakresie pomocy społecznej
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3,
art. 36 pkt. 2 lit. i, art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1876) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lubsko a Gminą Jasień, w sprawie
przyjęcia przez Gminę Lubsko realizacji zadania publicznego od Gminy Jasień z zakresu pomocy społecznej,
polegającej na objęciu osoby bezdomnej z terenu Gminy Jasień usługami świadczonymi przez ogrzewalnię dla
osób bezdomnych prowadzoną przez Gminę Lubsko.
§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1, określi porozumienie międzygminne.
§ 3. Traci moc uchwała nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2019 r.w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjecia od Gminy Jasień zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej
Radosław Bondarenko
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UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały związane jest z możliwością zawarcia porozumienia pomiędzy gminami Lubsko
i Jasień w zakresie zagwarantowania jednego miejsca w ogrzewalni w Lubsku dla osoby
bezdomnej z terenu gminy Jasień. Podstawą prawną współpracy w ramach porozumień z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego, są przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym. Przedmiotem porozumień, podobnie jak i związków samorządowych, są zadania
publiczne. Zgodnie z ustawami ustrojowymi celem zawarcia porozumienia przez jednostki
samorządu terytorialnego jest przeniesienie wykonania (realizacji) zadania na inną jednostkę
samorządu terytorialnego, niż ta do której należało wykonanie określonego zadania. W
przedmiotowej sprawie Gmina Lubsko w ramach porozumienia zapewni odpłatnie jedno miejsce
dla osoby bezdomnej z terenu Gminy Jasień. Zapisy porozumienia obligują gminę przekazującą
zadanie uiszczenie opłaty za samo zapewnienie miejsce bez względu na to czy taka osoba będzie
faktycznie przebywać w ogrzewalni.

Sporządził B.Sówka
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