
UCHWAŁA NR XXXIII/251/2017
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięć w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy przedszkola w Lubszy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 7 ust. l pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.: Dz. U. z 2016 poz. 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz. 
935) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie działań zmierzających do przygotowania w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 696 ze zm. Dz. U. z 2015 r. 1777, Dz. U. z 2016 r. poz. 1920) realizacji 
przedsięwzięć w zakresie budowy przedszkola w Lubszy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza

Jan Minosora
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała ma charakter intencyjny upoważniający Wójta Gminy Lubsza do podjęcia działań w
kierunku przygotowania przedsięwzięcia polegającego na budowie przedszkola w Lubszy w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.696 ze
zm. Dz. U. z 2015 r. 1777, Dz. U. z 2016 r. poz. 1920) daje możliwość wdrożenia nowoczesnej i bezpiecznej
formy współpracy pomiędzy podmiotem publicznym jakim jest gmina, a sektorem prywatnym. Celem
współpracy jest osiągniecie obopólnych korzyści, zarówno w wymiarze celów społecznych jak i komercyjnych
danego przedsięwzięcia.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest bardzo korzystną formą realizacji zadań publicznych. Z punktu
widzenia gminy korzyści te są oczywiste. Wójt Gmina Lubsza biorąc pod uwagę również realia ekonomiczne,
uważa że zaangażowanie prywatnego kapitału nie tylko umożliwia przyspieszenie realizacji inwestycji, ale w
ogóle pozwala na ich podjęcie. Samodzielna realizacja zadania byłaby zbyt dużym obciążeniem dla budżetu
gminy. Dlatego, też upatruje się szansy rozwoju gminy Lubsza w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wejście w życie niniejszej uchwały nie rodzi żadnych skutków finansowych dla budżetu gminy.
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