
UCHWAŁA NR XLV/309/2018
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój 
a Gminą Miasto Krosno, dotyczącego udzielenia schronienia osobie bezdomnej, dla której Gmina 

Iwonicz-Zdrój była ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały.

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Gminą 
Miasto Krosno w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno realizacji zadania publicznego Gminy Iwonicz-
Zdrój w zakresie udzielenia schronienia osobie bezdomnej, dla której Gmina Iwonicz-Zdrój była ostatnim 
miejscem zameldowania na pobyt stały.

2. Wzór porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój do zawarcia porozumienia międzygminnego, 
o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/309/2018

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 12 lutego 2018 r.

POROZUMIENIE

zawarte w dniu …………..….. roku w Krośnie pomiędzy:

Gminą Iwonicz – Zdrój z siedzibą 38-440 Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28, NIP: 684-23-56-947 
reprezentowaną przez Pana  Witolda Kocaj - Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, przy kontrasygnacie Skarbnika 
Gminy …...........

a

Gminą Miasto Krosno z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP: 684-00-13-798, reprezentowaną 
przez Pana Piotra Przytockiego - Prezydenta Miasta Krosna, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 
Krosna................

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno realizacji zadania publicznego Gminy Iwonicz-Zdrój 
w zakresie udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój.

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 
z późn.zm.) strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. Gmina Iwonicz-Zdrój powierza a Gmina Miasto Krosno przyjmuje do realizacji zadanie publiczne 
w zakresie udzielenia schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Iwonicz-Zdrój jest gminą 
ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały, w schronisku dla osób bezdomnych, prowadzonym przez 
podmiot wyłoniony w drodze postępowania konkursowego, będącym dla Gminy Miasto Krosno ośrodkiem 
wsparcia.

§ 2. 1. Do realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego porozumienia Strony wyznaczają 
odpowiednio Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Iwoniczu-Zdroju.

2. Udzielenie schronienia osobom bezdomnym następuje na pisemny wniosek Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju skierowanego do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Krośnie, zawierający uzasadnienie udzielenia osobie świadczenia w formie schronienia. Decyzję 
o udzieleniu schronienia osobie tego wymagającej wydaje organ właściwy stosownie do art. 101 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn.zm.).

3. Gmina Miasto Krosno zobowiązuje się w miarę posiadania wolnych miejsc do realizacji zadania 
opisanego w §1.

§ 3. 1. Gmina Iwonicz-Zdrój zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu w schronisku osoby 
skierowanej z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do wysokości 1.050 zł za jedną osobę, proporcjonalnie do ilości jej 
dni pobytu w miesiącu - w formie dotacji celowej, przekazywanej na rachunek Gminy Miasta Krosno 
w okresach miesięcznych. Ostateczna kwota dotacji na jedną osobę zostanie ustalona po rozstrzygnięciu 
postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1.

2. Gmina Miasto Krosno zobowiązuje się do rozliczenia dotacji w terminie do 31 stycznia każdego 
następującego roku.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte od 1 stycznia 2018 r. na czas nieokreślony.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszego porozumienia za uprzednim miesięcznym 
okresem wypowiedzenia.

§ 5. Wszystkie zmiany warunków niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności.
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§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późń. zm.), ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.), ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz wydane na jej podstawie przepisy 
wykonawcze.

§ 7. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

…………………………………………..                                             ………………………………..

Gmina Miasto Krosno Gmina Iwonicz-Zdrój
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