RADA GMINY
BRODY
Uchwała NR X /6372018
Rady Gminy w Brodach
z dnia 21 września 2018 roku

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie
Starachowice realizacji zadania publicznego Gminy Brody w zakresie udzielania
tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach

Na podstawie art. 10 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t. j.), art. 17 ust. 1 pkt 3 art. 48 i art. 48a
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 t. j.)
uchwala się co następuje:
*1
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie
Starachowice przez Gminę Brody, realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu
tymczasowego schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Brody w Noclegowni dla
Osób Bezdomnych w Starachowicach.

§2
Szczegółowe zasady realizacji zadania publicznego, o których mowa w §1, określa
porozumienie stanowiące załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

*3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY
BRODY
Uzasadnienie do uchwały Nr ?../65/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 21.09.2018
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie
Starachowice realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania tymczasowego
schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Brody w Noclegowni dla Osób
Bezdomnych w Starachowicach

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gmin należy
udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym.
Stosownie do art. 48a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej udzielenie schronienia następuje
przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób
bezdomnych.
Ze względu na brak noclegowni lub schroniska na terenie Gminy Brody osoba potrzebująca
tymczasowego schronienia może skorzystać z ośrodka prowadzoneg6 przez inną gminę lub
inny powiat niż gmina lub powiat właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, pod
warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu
terytorialnego.
W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.

WÓJT GMI
Marzen
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POROZUMIENIE

Zawarte w dniu

2018 roku pomiędzy:

Gminą Brody z siedzibą: 27-230 Brody, ul. Stanisława Staszica 3, NIP 664-00-11-820,
REGON 000531884,
Reprezentowaną przez: Panią Marzenę Bernat — Wójta Gminy Brody
a Gminą Starachowice z siedzibą: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, NIP 664-19-09150, REGON 291009892
Reprezentowaną przez: Pana Marka Materka — Prezydenta Miasta Starachowice
w sprawie powierzenia Gminie Starachowice realizacji zadania publicznego Gminy Brody
w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy
Brody usługami świadczonymi przez noclegownię prowadzoną przez Gminę Starachowice
z siedzibą: 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2018 r. poz. 994 t. j.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i art. 48a ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 t. j.) oraz Uchwały
z dnia
i Uchwały Rady
Rady Gminy Brody Nr
z dnia
w sprawie
Miasta Starachowice Nr
udzielania schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Brody w Noclegowni dla Osób
Bezdomnych w Starachowicach przy ul. Szkolnej 14, strony porozumienia ustalają, co
następuje:
§1
1.

Gmina Starachowice oświadcza, że jest podmiotem prowadzącym Noclegownię dla
Osób Bezdomnych usytuowana przy ul. Szkolnej 14 w Starachowicach
§2
Gmina Brody powierza, a Gmina Starachowice przyjmuje do realizacji zadanie
publiczne, polegające na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Brody usługami
świadczonymi przez Noclegownię, zwane w dalszej treści porozumienia „zadaniem".
Gmina Starachowice wyraża zgodę na realizację zadania będącego przedmiotem
porozumienia na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Brody pod warunkiem
posiadania wolnych miejsc w Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Starachowicach
ul. Szkolna 14
Zadanie, o którym mowa w §2 pkt 1 jest zadaniem zleconym z zakresu administracji
rządowej realizowanym przez Gminę Starachowice.

§3
Gmina Starachowice na realizację zadania zleconego polegającego na "świadczeniu
usług w ośrodku wsparcia, jakim jest Noclegownia dla Osób Bezdomnych otrzymuje
dotację z budżetu państwa.
Gmina Brody nie będzie ponosić kosztów związanych ze świadczeniem usług na rzecz
osób przebywających w Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Starachowicach
ul. Szkolna 14.
§4
I.
2.

Porozumienie zawiera się na czas nieoznaczony.
Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z 30 dniowym
terminem wypowiedzenia.
§5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem, będą miały zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
*6
Wszelkie zmiany zawartych warunków w niniejszym porozumieniu, wymagają formy
pisemnej i akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

Prezydent Miasta Starachowice

Wójt Gminy Brody

