
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zawierania porozumień dotyczących realizacji zadania publicznego w zakresie udzielenia 
schronienia, osobom potrzebującym z terenu gminy Bogoria

Na podstawie art. 74, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 48a ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawieranie porozumień międzygminnych z gminami prowadzącymi ośrodki 
wsparcia w tym schroniska, w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielenia schronienia 
mieszkańcom gminy Bogoria, w tym osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania była 
Gmina Bogoria.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawieranie porozumień z innymi podmiotami w tym organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi ośrodki wsparcia w sprawie udzielenia schronienia osobom tego 
potrzebującym, w tym bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania była gmina Bogoria.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr ...........

Rady Gminy Bogoria

z dnia 26 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenia schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego
ubrania osobom tego pozbawionym. Zadanie to każda gmina jest zobowiązana wykonać, jednak od jej
decyzji zależy czy zadanie to będzie realizowała samodzielnie czy przy pomocy gminnych jednostek
organizacyjnych, czy też przekaże je do realizacji innym podmiotom na podstawie zawartej z nimi umowy –
zgodnie z art. 74 lub art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Zasady udzielania wsparcia w formie schronienia osobom tego potrzebującym, których ostatnim
miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Bogoria oraz regulowania odpłatności należy ustalić na
podstawie porozumienia zawartego między Gminą Bogoria a gminą, która prowadzi lub zleca prowadzenie
ośrodka wsparcia, na terenie którego przebywa osoba bezdomna, bądź w ramach umowy na zakup usługi
zawartej z podmiotem prowadzącym ośrodek wsparcia.

W związku z powyższymi uregulowaniami niniejsza uchwała jest niezbędna do realizacji zadań gminy
w zakresie udzielenia schronienia osobom tego pozbawionym.
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