UCHWAŁA NR XXXVII/358/2017
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego udzielania schronienia
osobom bezdomnym z Gminy Dobra
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) 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 2017 r. poz. 1769, 1985) Rada Miejska w Policach uchwala, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Police i Gminą Dobra w zakresie przejęcia
przez Gminę Police zadania polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych z Gminy Dobra.
§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1, zostaną określone w porozumieniu
międzygminnym.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Witold Król
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Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Polic.
Gmina Dobra wystąpiła z propozycją podpisania porozumienia międzygminnego w sprawie udzielenia
schronienia osobom bezdomnym z jej terenu (w celu realizacji zadań określonych w przepisach ustawy
o pomocy społecznej). Gmina Dobra przewiduje, że maksymalna liczba osób potrzebujących schronienia to 5.
Burmistrz Polic ogłaszając konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu
schronienia dla osób bezdomnych uwzględnił liczbę miejsc w schronisku dla osób bezdomnych terenu Gminy
Police i z terenu Gminy Dobra. Warunki lokalowe w budynku przy ul. Fabrycznej 12 (w którym schronisko
będzie działało do końca kwietnia 2018 roku) oraz w budynku przy ul. Fabrycznej 21 (w którym schronisko
będzie funkcjonowało od 1 maja 2018 roku) pozwalają na podjęcie takiej decyzji.
Zasady realizacji zadania zostaną uzgodnione w porozumieniu międzygminnym zawartym pomiędzy Gminą
Police i Gminą Dobra. Gmina Dobra w całości będzie finansowała koszt pobytu skierowanych do schroniska
osób z jej terenu.
Projekt uchwały przygotował
Wydział Organizacyjno - Prawny
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