
                                                                                                                      

UCHWAŁA NR  XXIX/211 /2018 
RADY GMINY KRZEMIENIEWO 

z dnia 26 lutego 2018 r. 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzemieniewo 
a Miastem Leszno, dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu 
Gminy Krzemieniewo w Schronisku dla Osób Bezdomnych 
w Lesznie przy ul. Towarowej 10. 
 
 

Na podstawie art.10 ust.1, 18 ust.2 pkt 12 i art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz.1875), art. 17 ust.1 pkt 3, art.48 a  
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 
1769) - Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzemieniewo a 

Miastem Leszno w zakresie przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku udzielenia schronienia 
osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzemieniewo w Schronisku dla Osób Bezdomnych w 
Lesznie przy ul. Towarowej 10. 
 
 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Krzemieniewo do zawarcia porozumienia o którym 
mowa w  § 1. 
 
 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo. 
 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



U Z A S A D N I E N I E 
 

Do Uchwały Nr  XXIX/211/ 2018  Rady Gminy Krzemieniewo 
z dnia 26 lutego 2018 r. 

 
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzemieniewo 
a Miastem Leszno dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu 
Gminy Krzemieniewo w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie przy ul. 
Towarowej 10. 

 
Na podstawie ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy m. in. udzielanie schronienia. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami. Gminy mogą 
zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań 
publicznych. W związku z powyższym zgodnie z art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, 
możliwe jest podjęcie przez Rady uchwał o zawarciu porozumienia w tej sprawie. Gmina za 
gotowość 
do przyjęcia do schroniska będzie ponosiła odpłatność w wysokości 15,00 zł (dziennie),czyli 
część kosztu  utrzymania jednego miejsca w schronisku zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie. Koszt ten został obliczony na podstawie 
stałych kosztów ponoszonych bez względu na pobyt osób bezdomnych: 

a/ koszty pracownicze/osobowe tj. 4,3 z 6 etatów 
b/ koszty utrzymania: 
- opłata stała za energie elektryczną      
- opłata stała za wodęi ścieki    
-  zakup oleju opałowego (50%)      
- opłata za koszty zarządu       
- opłata za odpady komunalne      
- podatek od nieruchomości(dziennie). 

Natomiast koszt osobodnia faktycznego pobytu osoby bezdomnej to 28,00 zł.  
Został on obliczony na podstawie całkowitego kosztu funkcjonowania Schroniska w 2016 r. i 
liczby osobodni świadczonej pomocy: 
a/  koszty pomocy i wsparcia tj. koszty pracownicze/osobowe, 
b/ koszty utrzymania: 
- opłata stała i za zużycie energii elektrycznej      
- opłata stała i za zużycie wody i ścieków    
-  zakup oleju opałowego (100%)      
- opłata za koszty zarządu       
- opłata za odpady komunalne      
- podatek od nieruchomości   
- zakup środków czystości i innych drobnych sprzętów 
- koszty napraw 
 

Porozumienie, po jego podpisaniu podlegać będzie publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 


