UCHWAŁA NR XXVIII/240/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez
Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu
Gminy Bolesławiec
Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Gminą
Bolesławiec, w zakresie przejęcia w 2018 r. przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia
schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec .
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Bolesławiec do zawarcia porozumienia międzygminnego, o którym
mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Uzasadnienie
Z dniem 05 września 2016 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o pomocy społecznej,
wprowadzająca m.in. nowe zasady udzielania pomocy w formie schronienia. Zgodnie z treścią art. 48a ust.1
- udzielenie schronienia następuje jedynie poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo
schronisku, ewentualnie w ogrzewalni (ust.4).
Nadto, od czerwca 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni
(Dz. U. z 2017 r., poz. 953) określające standard usług świadczonych przez te placówki, kwalifikacje osób
w nich zatrudnionych, jak i standard obiektów, w których się mieszczą. Schronisko działające w Bolesławcu
spełnia wszystkie standardy i znalazło się w Rejestrze Wojewody Dolnośląskiego w sprawie placówek
udzielających tymczasowego schronienia, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z 28 czerwca 2017 r. poz. 2967.
Ponieważ w Powiecie Bolesławieckim funkcjonuje tylko 1 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
zlokalizowane na terenie Miasta Bolesławiec, prowadzone obecnie przez Polski Czerwony Krzyż /Oddział
Bolesławiec, zasadnym jest, wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia, które zapewni Gminie
Bolesławiec realizację tego zadania.
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