
Uchwała Nr V/35/2019 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 29 marca 2019 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem 
i Gminą Krotoszyn, a Gminą Rozdrażew dotyczącego udzielenia schronienia 
osobom bezdomnym z terenu Gminy Rozdrażew. 
 
 

 Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2  pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy 
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506)                
oraz w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew 
uchwala co następuje: 

 
§ 1.  Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą 

Krotoszyn, a Gminą Rozdrażew w zakresie przyjęcia przez Miasto i Gminę Krotoszyn 
obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rozdrażew 
w Noclegowni dla Mężczyzn i Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Krotoszynie 
przy ul. Kobylińskiej 10a. 

 
§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1 określi 

porozumienie międzygminne. 
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       Przewodniczący Rady Gminy  

       Wiesław Jankowski   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

 Przepis art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 
własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy pomocy 
społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych. Natomiast w myśl przepisu 
art. 18 ust. 1 ww. ustawy do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy 
pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej. Stosownie 
do art. 74 ust. 1 ww. ustawy gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne 
w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku 
oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.  

Stosownie do art. 48a ust. 1 ww. ustawy udzielenie schronienia następuje przez 
przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób 
bezdomnych. 

Na terenie Gminy Rozdrażew brak jest ogrzewalni, noclegowni i schroniska 
w których możliwe byłoby udzielanie świadczenia w formie schronienia dla osób tego 
potrzebujących.  

W myśl art. 48a ust. 10 ww. ustawy poniesione wydatki na świadczenia w postaci 
schronienia w ogrzewalni lub noclegowni udzielone na podstawie art. 101 ust. 3 
nie podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania 
albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały 

Od dnia 5 września 2016r. obowiązuje art. 48a ustawy o pomocy społecznej, 
który w ustępie 10 uniemożliwia gminie, która udzieliła schronienia w noclegowni 
czy ogrzewalni, żądania zwrotu wydatków na to świadczenie od gminy właściwej 
ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały. 

Skutkiem tego przepisu gmina Krotoszyn nie może skutecznie żądać zwrotu 
wydatków z tytułu udzielonego schronienia w noclegowni czy ogrzewalni osobom 
skierowanym do tej placówki z terenu gminy Rozdrażew. Trwanie takiej sytuacji 
może spowodować, że gmina Krotoszyn może zaprzestać przyjmowania 
do noclegowni mieszkańców lub osób bezdomnych z terenu gminy Rozdrażew.  

W celu zapobieżenia takiej sytuacji konieczna jest uchwała Rady Gminy 
Rozdrażew o przekazaniu ww. zadania z pomocy społecznej do Gminy Krotoszyn 
oraz uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie o przyjęciu tego zadania. 

Powyższe uchwały będą podstawą do zawarcia przez organy wykonawcze 
ww. Gmin porozumienia regulującego realizację tego zadania. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

       Wójt Gminy  

       Mariusz Dymarski  


