
UCHWAŁA NR XXXIV/200/17 

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 11 grudnia 2017 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę Miejską Dynów zadania z zakresu pomocy społecznej 

 

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 17 ust. 

1 pkt 3, art. 48 i art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2017r., poz. 1769 z poźn. zm.),  

 

Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

Rada Miasta Dynów wyraża zgodę na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto 

Rzeszów przez Gminę Miejską Dynów zadania z zakresu pomocy społecznej, dotyczącego 

zapewnienia tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Miejska 

Dynów jest gminą ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. 

 

§2 

Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w §1, określa Porozumienie, którego 

projekt stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.  

 

 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



          Załącznik  

        do UCHWAŁY NR XXXIV/200/17 

        RADY MIASTA DYNÓW 

        z dnia 11 grudnia 2017 roku  

  

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

zawarte w dniu ……..  2017 roku 

 

pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Rzeszowa  

– Tadeusza Ferenca, a Gminą Miejską Dynów, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta 

Dynowa – Zygmunta Frańczaka, w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę 

Miejską Dynów zadania z zakresu pomocy społecznej.  

 

W wykonaniu Uchwały Nr ……… Rady Miasta Rzeszowa z dnia …………….. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez 

Gminę Miejską Dynów zadania z zakresu pomocy społecznej oraz Uchwały Nr ………. Rady 

Miasta Dynowa z dnia …….. w sprawie wyrażenia zgody na ……………, w celu realizacji 

zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej, zawarto Porozumienie następującej treści :  

§ 1 

Gmina Miejska Dynów powierza Gminie Miasto Rzeszów realizację zadania z zakresu pomocy 

społecznej w zakresie zapewnienia tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, 

dla których Gmina Miejska Dynów jest gminą ostatniego miejsca zameldowania tych osób  

na pobyt stały, a Gmina Miasto Rzeszów przyjmuje to zadanie do realizacji. 

§ 2 

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

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

oraz w Schronisku dla bezdomnych kobiet w Racławówce k/ Rzeszowa, prowadzonych  

przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie w ramach 

zlecenia zadania przez Gminę Miasto Rzeszów. 

2. W ramach świadczonych usług, Gmina Miasto Rzeszów zapewnia maksymalnie 3 miejsca 

noclegowe w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Rzeszowie ul. J. Styki 21  

oraz maksymalnie 1 miejsce noclegowe w Schronisku dla bezdomnych kobiet  

w Racławówce k/Rzeszowa, w miarę posiadanych wolnych miejsc w tych placówkach. 

 



§ 3 

1. Odpłatność za pobyt osób, dla których Gmina Miejska Dynów jest gminą ostatniego miejsca 

zameldowania na pobyt stały, ustala w decyzji kierującej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rzeszowie.  

2. Gmina Miejska Dynów będzie pokrywać koszty związane z pobytem osoby bezdomnej  

po wystawieniu dokumentu obciążeniowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Rzeszowie. 

3. Nota księgowa będzie wystawiona do 15 dnia każdego miesiąca, z terminem płatności  

14 dni od dnia doręczenia noty.  

§ 4 

1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, z możliwością rozwiązania przez każdą  

ze stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej ze stron. 

§ 5 

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 


