
Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXXV/2022 

Sesji Rady Gminy Lichnowy 

                      z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

 

 

Uchwała Nr XXXV/270/2022 

Rady Gminy Lichnowy  

z dnia 28 kwietnia 2022 roku 

 

 

w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Malbork 

przez Gminę Lichnowy zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 

 

 Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 12, art. 10 ust.1, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022r. poz.559 z poźn.zm.) w związku z art.18 ust1 pkt 

5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268 z poźn. zm.) 

oraz w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 

2020r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2020 r. 249 ze zm.) Rada 

Gminy Lichnowy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Gminy Lichnowy wyraża zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie 

Malbork przez Gminę Lichnowy realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

polegającego na udostępnieniu miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lasowicach 

Wielkich osobom z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałym na terenie Gminy Lichnowy. 

 

§ 2 

Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1, określa porozumienie, którego 

projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz.U z 2020r. Poz.279) umożliwia kierowanie osób              

do środowiskowych domów samopomocy działających na terenie innych gmin. 

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia mieszkańcom Gminy Lichnowy wsparcia w zakresie 

usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy oraz możliwość zlecania innej 

gminie zadania publicznego, a także możliwość świadczenia tego rodzaju usług na rzecz 

mieszkańców Gminy Lichnowy w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym                       

w Lasowicach Wielkich, wyraża się zgodę na przyjęcie do realizacji tego rodzaju zadania 

publicznego przez Gminę Malbork. 

Możliwość kierowania mieszkańców Gminy Lichnowy do placówki środowiskowej działającej 

w Lasowicach Wielkich wymaga zgodnie z § 7 ust.4 rozporządzenia, o którym wyżej mowa, 

zawarcia porozumienia przekazującego do realizacji zadanie publiczne. 

Porozumienie nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu Gminy Lichnowy, gdyż 

prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej realizowanym przez gminę, w całości finansowanym przez budżet 

państwa. 

Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 

 


