
Projekt

z dnia  8 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Powiatem Brzeskim a gminą Lewin 
Brzeski  o współpracy w realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U.  z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948 ) oraz w związku z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z poźn. zm. 1)) Rada Miejska w Lewinie 
Brzeskim uchwala,  co następuje:

§ 1.  Wyrażą się zgodę na zawarcie z porozumienia pomiędzy  Gminą Lewin Brzeski  a  Powiatem 
Brzeskim o współpracy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 2.  Szczegółowe warunki współpracy określone zostaną w Porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą  
Lewin Brzeski a Powiatem Brzeskim.

§ 3.  Upoważnia się Burmistrza Lewina  Brzeskiego do podpisania porozumienia, o którym mowa 
w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:
Kierownik MGOPS

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U.:  z 2015r. poz. 1310, poz. 1359, poz. 1616,  
z 2016r. poz. 753, poz. 1583,  poz. 2174, poz. 1948
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UZASADNIENIE

Rada Miejska w Lewinie Brzeskim w dniu 7 kwietnia 2016 roku podjęła Uchwałę Nr XVII/194/2016
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na utworzenie
i wyposażenie mieszkania chronionego dla ofiar przemocy, które mieścić się będzie w budynku Starostwa
Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego. Mieszkanie zostało uruchomione 1 grudnia 2016 r. ale, żeby
móc kierować do niego mieszkańców naszej gminy – dotkniętych przemocą domową – niezbędne jest
zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą Lewin Brzeski o współpracy
w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Porozumienie
może być zawarte po wyrażeniu zgody Rady miejskiej w Lewinie Brzeskim.
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