
UCHWAŁA NR XXIV/334/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą Lubicz, a Gminą Miasta Toruń porozumienia międzygminnego 
dotyczącego realizacji zadania publicznego - prowadzenia przez Gminę Miasta Toruń Środowiskowego 

Domu Samopomocy „Arkadia” w Toruniu na rzecz mieszkańców Gminy Lubicz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art.18.ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.zm.) oraz §7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 249), uchwala się co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Lubicz wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia 
Gminie Miasta Toruń realizacji zadania publicznego Gminy Lubicz w zakresie pomocy społecznej 
polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Arkadia” w Toruniu na rzecz mieszkańców Gminy Lubicz.  

§ 2. Szczegółowe warunki powierzenia prowadzenia zadania publicznego zostaną określone 
w porozumieniu, zawartym pomiędzy Gminą Lubicz a Gminą Miasto Toruń. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
 
 

Kazimierz Rybacki 
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Uzasadnienie

Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586 z późn. zm.), osoby
z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujące na terenie gminy lub powiatu nie prowadzącego/zlecającego
prowadzenie środowiskowego domu mogą być skierowane do domu prowadzonego przez inną gminę. Takie
działanie wymaga powierzenia realizacji zadania publicznego w drodze porozumienia pomiędzy
zainteresowanymi gminami.

Na terenie Gminy Lubicz nie funkcjonuje ośrodek wsparcia, w którym osoby w w/w stanie zdrowia
miały możliwość korzystania z różnych terapii, w tym arteterapii, kynoterapii, hortiterapii, treningów
samoobsługi i umiejętności społecznych, kształtowania pozytywnych relacji z innymi osobami, natomiast
istnieje potrzeba zapewnienia pomocy takim osobom.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że podjęcie uchwały jest zasadne.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Rybacki
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