
Uchwala Nr XLIXIl07912017 


Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 26 wrzesnia 2017 roku 


w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzaj£tcego Gminie Miasto 


Rzeszow przez Gminy Trzebownisko zadania z zakresu pomocy spolecznej. 


DziaIaj£tc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 ustawy w dnia 8 marca 1990 

r. 0 samorz£tdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z poin. zm.), w zwi£tzku z art. 17 ust. 1 

pkt 3, art. 48 i art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 930 z poin. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

Rada Miasta Rzeszowa wyraza zgody na zawarcie Porozumienia w sprawle powierzenia 

Gminie Miasto Rzeszow przez Gminy Trzebownisko realizacji zadania publicznego z zakresu 

pomocy spolecznej, dotycz£tcego zapewnIema tymczasowego schronienia osobom 

bezdomnym, dla ktorych Gmina Trzebownisko jest gmin£t ostatniego miejsca zameldowania 

na pobyt staly. 

§2 

Szczegolowe zasady realizacji zadania, 0 ktorym mowa w § 1, okresla Porozumienie, ktorego 

projekt stanowi zal£tcznik do niniejszej Uchwaly. 

§ 3 

Wykonanie Uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodnicz£tcy 

Rady Miasta Rzeszowa 

~bec 
-Andrzej Dec 



U zasadnienie 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej, 

zwanej dalej Ustaw~, do zadaiJ. wlasnych gminy 0 charakterze obowi~zkowym nalezy 

udzielenie schronienia, zapewnienie posilku oraz niezbtrdnego ubrania osobom tego 

pozbawionym. 

Stosownie do art. 48a ust. 1 Ustawy udzielenie schronienia nasttrpuje przez przyznanie 

tymczasowego miejsca w noc1egowni alba schronisku dla os6b bezdomnych. 

Gmina Trzebownisko nie dysponuje noc1egowni~ ani schroniskiem dla os6b 

bezdomnych, a wobec tego, iz zobowi~zana jest do wykonywania obowi~zk6w, 0 kt6rych 

mowa w art. 48a ust. 1 Ustawy, zwr6cila sitr do Gminy Miasto Rzesz6w 0 przejtrcie do 

realizacji zadania publicznego dotycz~cego zapewnienia tymczasowego schronienia osobom 

bezdomnym, dla kt6rych Gmina Trzebownisko jest gmin~ ostatniego miejsca zameldowania 

na pobyt staly. 

Gmina Miasto Rzesz6w dysponuje miejscami w schroniskach prowadzonych w celu 

zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, tj. w Schronisku dla bezdomnych mtrzczyzn 

prowadzonym w Rzeszowie przy ul. J. Styki 21 oraz w Schronisku dla bezdomnych kobiet 

w Raclaw6wce k/ Rzeszowa. W zwi~zku z powyzszym Gmina Miasto Rzesz6w gotowa jest 

do przejtrcia - pod warunkiem pokrycia peIne go kosztu pobytu os6b bezdomnych, dla kt6rych 

ostatnim miejscem zameldowania na pobyt staly byla Gmina Trzebownisko - zadania 

publicznego dotycz~cego zapewnienia schronienia takim osobom. 

Zastrzega sitr jednoczesnie, iz przyjtrcie przez Gmintr Miasto Rzesz6w tego obowi~zku 

winno nast~pic w zakresie okreslonym Porozumieniem, tj. w takim zakresie, w jakim nie 

btrdzie to kolidowac z realizowaniem przez Gmintr Miasto Rzesz6w ww. zadania publicznego 

na rzecz os6b, kt6rych ostatnim miejscem zameldowania na pobyt staly byla Gmina Miasto 

Rzesz6w. 

Porozumienie nie poci~ga za sob~ skutk6w finansowych dla budzetu Gminy Miasto 

Rzesz6w, gdyz przejtrcie przez Gmintr Miasto Rzesz6w zadania publicznego winno nast~pic 

za pelnym zwrotem koszt6w wyniklych z takiego przejtrcia. 

Wobec powyzszego podjtrcie niniejszej uchwaly jest zasadne. 



POROZUMIENIE MIF;DZYGMINNE 

zawarte w dniu .... . ... 2017 roku 

pomiydzy Gmin,! Miasto Rzeszow, reprezentowan'! przez Prezydenta Miasta Rzeszowa 

- Tadeusza Ferenca, a Gmin,! Trzebownisko, reprezentowan'! przez Wojta Gminy - Leslawa 

Kuiniara, w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszow przez Gminy Trzebownisko zadania 

z zakresu pomocy spolecznej. 

W wykonaniu Uchwaly Nr ......... Rady Miasta Rzeszowa z dnia ................. w sprawie 

wyrazenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzaj,!cego Gminie Miasto Rzeszow przez 

Gminy Trzebownisko zadania z zakresu pomocy spolecznej oraz Uchwaly Nr .......... Rady 

Gminy Trzebownisko z dnia ........ w sprawie wyrazenia zgody na .. . ............ , w celu realizacji 

zadania wlasnego gminy, 0 ktorym mowa wart. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy spolecznej, zawarto Porozumienie nastypuj,!cej tresci : 

§ 1 

Gmina Trzebownisko powierza Gminie Miasto Rzeszow realizacjy zadania z zakresu pomocy 

spolecznej w zakresie zapewnienia tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, dla ktorych 

Gmina Trzebownisko jest gmin,! ostatniego miejsca zameldowania tych osob na pobyt staly, 

a Gmina Miasto Rzeszow przyjmuje to zadanie do realizacji. 

§2 

1. 	Zadanie w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, Gmina Miasto Rzeszow 

realizuje w Schronisku dla bezdomnych myzczyzn w Rzeszowie, ul. J. Styki 21 

oraz w Schronisku dla bezdomnych kobiet w Radawowce kI Rzeszowa, prowadzonych przez 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta w Rzeszowie w ramach zlecenia 

zadania przez Gminy Miasto Rzeszow. 

2. W ramach swiadczonych uslug, Gmina Miasto Rzeszow zapewnia maksymalnie 3 miejsca 

noclegowe w Schronisku dla bezdomnych myzczyzn w Rzeszowie ul. J. Styki 21, 

oraz maksymalnie 2 miejsca noclegowe w Schronisku dla bezdomnych kobiet w Radawowce 

klRzeszowa, w miary posiadanych wolnych miejsc w tych placowkach. 



§3 


1. 	Odplatnosc za pobyt osob, dla ktorych Gmina Trzebownisko jest gmin,! ostatniego miejsca 

zameldowania na pobyt staly, ustala w decyzji kieruj,!cej, Dyrektor Miejskiego Osrodka 

Pomocy Spolecznej w Rzeszowie. 

2. Gmina Trzebownisko bt(dzie pokrywac koszty ZWl'!zane z pobytem osoby bezdomnej po 

wystawieniu dokumentu obci,!zeniowego przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w 

Rzeszowie. 

3. Nota ksit(gowa bt(dzie wystawiona do 	15 dnia kazdego miesi,!ca, z terminem platnosci 14 dni 

od dnia dort(czenia noty. 

§4 

1. Porozumienie zawarto na czas nieokreslony, z mozliwosci,! rozwi,!zania przez kazd,! ze stron, 

z zachowaniem jednomiesit(cznego okresu wypowiedzenia. 

2. Porozumienie sporz'!dzono w dwoch jednobrzmi,!cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej 

ze stron. 

§ 5 

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj,! [ormy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§6 

Porozumienie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzt(dowym Wojewodztwa Podkarpackiego. 


