
Druk Nr ..............  

projekt
Uchwała Nr ..../2022
Rady Gminy Tarnowiec

z dnia....... 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Miastu Jasłu 
przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej

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 2021 r. poz.1372 z późn. zm.), w związku z art. 17 
ust. 1 pkt 3, art. 48 i art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)

Rada Gminy Tarnowiec uchwala , co następuje:

§ 1. Rada Gminy Tarnowiec wyraża zgodę na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu 
Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej, dotyczącego udzielenia 
tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, dla których ostatnim miejscem stałego 
zameldowania jest Gmina Tarnowiec.

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1 określa porozumienie, 
którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.



Załącznik do uchwały Nr 

Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia

POROZUMIENIE

zawarte w dniu.......................

pomiędzy Gminą Tarnowiec reprezentowaną przez Wójta Pana Wiktora Barańskiego przy 
kontrasygnacie Skarbnika Pani Barbary Kosińskiej

a

Miastem Jasłem reprezentowanym przez Burmistrza Pana Ryszarda Pabiana przy kontrasygnacie 
Skarbnika Pana Jacka Borkowskiego

zwanymi dalej łącznie Gminami.
W celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 

z202Ir. poz.2268 z późn. zm.) polegających na obowiązku udzielania schronienia osobom tego 
pozbawionym, działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz uchwały..........................Rady Gminy Tarnowiec z dnia...................
i uchwały Rady Miejskiej Jasła nr.......................... z dnia ........................ Gminy postanawiają, co
następuje:

§ 1. Miasto Jasło prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn, do którego będzie przyjmować 
bezdomnych mężczyzn (w miarę posiadania wolnych miejsc w schronisku), skierowanych z terenu Gminy 
Tarnowiec na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia o charakterze socjalnym oraz 
stosownej informacji od Wójta Gminy Tarnowiec.

§2 .1. Gmina Tarnowiec zobowiązuje się do ponoszenia kosztu utrzymania miejsc w schronisku w kwocie 
700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) za jeden miesiąc.

2. W przypadku skierowania do schroniska osoby z terenu Gminy Tarnowiec, Gmina Tarnowiec 
zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu w schronisku skierowanej osoby w wysokości 27,00 zł 
(słownie: dwadzieścia siedem złotych 00/100) za osobę przebywającą jedną dobę w schronisku dla 
bezdomnych, niezależnie od kwoty, o której mowa w ust. 1.

§ 3. Koszt pobytu, o którym mowa w § 2 ust. 2 obliczony będzie poprzez przemnożenie liczby osób 
korzystających, skierowanych z terenu Gminy Tarnowiec przez ilość dób faktycznego pobytu oraz stawki 
pobytu osoby w schronisku, o której mowa w § 2 ust. 2.

§ 4. 1. Należność z tytułu utrzymania miejsc w schronisku, według zasad określonych 
§ 2 ust. 1 porozumienia, płatna będzie bez wezwania, za każdy miesiąc z góry do 14 dnia każdego miesiąca 
na rachunek bankowy Miasta Jasła, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
w którym zawarto porozumienie.

2. N ależność za pobyt w schronisku obliczona według zasad określonych w § 3 porozumienia, płatna 
będzie za dany miesiąc na rachunek bankowy Miasta Jasła w terminie 14 dni po przedłożeniu przez Miasto 
Jasło rozliczenia wraz z imiennym wykazem osób przebywających w schronisku w danym miesiącu oraz 
ilości dób faktycznego pobytu.

§ 5. W przypadku zawarcia porozumienia w ciągu roku, Gmina Tarnowiec zapłaci należności o których 
mowa w § 2, 3 i 4 za okres od 1 stycznia 2022 roku w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumienia.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie za 14-dniowym okresem wypowiedzenia 
na koniec miesiąca kalendarzowego pod warunkiem, że w schronisku nie przebywa osoba skierowana 
z terenu Gminy Tarnowiec.
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§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

§ 11. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego przez 
Gminę Tarnowiec.

Burmistrz Miasta Jasła Wójt Gminy Tarnowiec

Ryszard Fabian Wiktor Barański

Kontrasygnata
Skarbnik Miasta Jasła

Kontrasygnata
Skarbnik Gminy Tarnowiec

Jacek Borkowski Barbara Kosińska
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