
Uchwała Nr LII/100/2013 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 

w sprawie: przystąpienia Gminy Kosakowo do Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. 
Wawrzyńca  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594)  

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kosakowo do Stowarzyszenia Hospicjum im. 
Św. Wawrzyńca z siedzibą w Gdyni, zwanego dalej stowarzyszeniem, jako członka 
wspierającego. 

2.  Statut stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

1. Deklarowane składki członkowskie, wynikające z przynależności Gminy Kosakowo do 
stowarzyszenia, opłacane będą z budżetu Gminy w corocznie określanej wysokości.     

2. Upoważnia się Wójta do złożenia deklaracji członkostwa Gminy. 

§ 3. 

Wyznacza się jako przedstawiciela Gminy Kosakowo w walnym zebraniu członków 
Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca z siedzibą w Gdyni, Wójta Gminy 
Kosakowo.                                

§ 4. 
Wójt składa Radzie corocznie informację z realizacji niniejszej uchwały w sprawozdaniu z 
realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.   

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

UZASADNIENIE 

Celem działania Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni jest sprawowanie 
wszechstronnej opieki medycznej, duchowej i społecznej nad chorymi znajdującymi się w 
terminalnym okresie choroby, głównie nowotworowej oraz opieki nad rodziną.  

Działalność gdyńskiego Hospicjum jest działalnością pożytku publicznego. Terenem jego 
działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Gdynia. Z racji bliskiego z 
Gminą Kosakowo położenia, z opieki hospicyjnej korzystają także mieszkańcy naszej Gminy. 
Od kilku już lat Gmina Kosakowo współpracuje z Hospicjum, wspierając jego działalność 
dotacjami z budżetu Gminy w otwartych konkursach ofert.  

Wsparcie finansowe dla w/w Hospicjum składką członkowską Gminy Kosakowo jako 
członka wspierającego służyć ma realizacji statutowych  celów stowarzyszenia, w tym opieki 
nad potrzebującymi mieszkańcami Gminy Kosakowo; osobami dorosłymi i także 
podopiecznymi nowo otwartego domu hospicyjnego dla dzieci pn. „Bursztynowa Przystań”.   


