
UCHWAŁA NR LXVI/523/18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kościerzyna dotyczącego objęcia osób 
bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie 

im tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych w Kościerzynie

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Kościerzyna porozumienia, przedmiotem którego będzie 
objęcie osób bezdomnych, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały lub posiadają na 
terenie Gminy Kościerzyna, schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla 
osób bezdomnych w Kościerzynie.

2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, określi porozumienie zawarte 
pomiędzy gminami, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR .................... 

GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA 

 

w sprawie powierzenia realizacji zadania – udzielania mieszkańcom Gminy Kościerzyna schronienia 

poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych 

zawarte pomiędzy: 

Gminą Miejską Kościerzyna NIP: 591-15-66-370, REGON: 191675126 reprezentowaną przez Burmistrza 

Miasta Kościerzyna – Michała Majewskiego 

a 

Gminą Kościerzyna NIP: 5911568498, REGON: 191675184 reprezentowaną przez 

Wójta  - Grzegorza Piechowskiego 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), działając zgodnie z uchwałą nr LXVI/……/18 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2018r. i uchwałą nr ………….. Rady Gminy Kościerzyna z dnia ………..roku. 

 

 

Strony porozumienia ustalają co następuje: 

 

Celem objęcia osób bezdomnych, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały lub 

posiadają na terenie Gminy Kościerzyna schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca 

w ogrzewalni dla osób bezdomnych, która znajduje się w strukturach organizacji Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kościerzynie, strony zgodnie i dobrowolnie zawierają niniejsze porozumienie. 

Rozdział 1. 

SCHRONISKO 

§ 1. 1. Gmina Miejska Kościerzyna oświadcza, że prowadzi ogrzewalnię dla osób bezdomnych z siedzibą 

w Kościerzynie, pod adresem ul. Towarowa 7, 83-400 Kościerzyna zwaną w dalszej części porozumienia 

ogrzewalnią. 

2. Ogrzewalnia dysponuje 17 miejscami w  3 pomieszczeniach, na łącznej powierzchni 35,20 m
2
.  

3. Ogrzewalnia prowadzona jest  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie. 

4. Działalność ogrzewalni ustala się na czas od 1 października do 30 kwietnia przez całą dobę. 

 

Rozdział 2. 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 2. 1. Gmina Miejska Kościerzyna zapewnia, że w okresie obowiązywania porozumienia Gmina 

Kościerzyna będzie mogła przyznać tymczasowe miejsce w ogrzewalni dla jednej osoby bezdomnej, która 

ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadała lub posiada na jej terenie.  

2. Gminę Miejską Kościerzyna obciąża ogół obowiązków, w szczególności administracyjnych 

i technicznych, związanych z zapewnieniem sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania ogrzewalni. 

3. Gmina Miejska Kościerzyna zapewnia, że ogrzewalnia spełnia i spełniać będzie wszystkie standardy 

i wymogi określone przepisami prawa. 

Załącznik do uchwały Nr LXVI/523/18

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 sierpnia 2018 r.
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4. Gmina Miejska Kościerzyna dokonywać będzie wszelkich rozliczeń i obciążeń, koniecznych dla 

zapewnienia realizacji niniejszego porozumienia. 

5. Z ramienia Gminy Miejskiej Kościerzyna wszystkie obowiązki związane z wdrożeniem i realizacją 

porozumienia, w tym też obejmujące postanowienia ustępów 2 - 4 niniejszego paragrafu, spoczywać będą na 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie. 

§ 3. 1. Z ramienia Gminy Kościerzyna wszystkie obowiązki związane z wdrożeniem i realizacją 

porozumienia spoczywać będą na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie. 

2. Skierowanie osoby bezdomnej do ogrzewalni nie zwalnia Gminy Kościerzyna i właściwego jej Ośrodka 

Pomocy Społecznej z obowiązku kontynuowania pracy socjalnej i dążenia do wyjścia tej osoby z bezdomności. 

§ 4. 1. Postanowienia niniejszego porozumienia nie uchybiają przepisom art. 101 ust. 2 – 5 i 7 ustawy  

o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1508). 

2. Osoby bezdomne stale zameldowane na terenie Gminy Kościerzyna, którym zapewniono schronienie 

poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w ogrzewalni, w trybie określonym w art. 101 ust. 3 ustawy 

o pomocy społecznej będą uwzględniane w limicie miejsc określonym w § 2 ust. 1 porozumienia. 

 

Rozdział 3. 

OPŁATY 

§ 5. 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Kościerzyna, za gotowość udostępnienia jej miejsc 

określonych w § 2 ust. 1 ponosić będzie płatność ryczałtową. 

2. Płatność ryczałtowa winna zostać zrealizowana, w terminie czternastu dni od otrzymania obciążenia, 

wystawionego w terminach: do 10 X danego roku  za okres od 1 X do 31 XII danego roku oraz do 10 IV 

danego roku za okres od 1 I do 30 IV danego roku. 

3. Płatności przekazywane będą na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kościerzyna wskazany 

w obciążeniu. Dniem płatności będzie dzień uznania na rachunku Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

§ 6. 1. Wysokość płatności ryczałtowej za liczbę osób wskazaną w § 2 ust. 1 umowy ustala się na kwotę 

300 zł (trzystu złotych) na miesiąc, co stanowi iloczyn niepodzielnej kwoty 10zł/dobę i 30 dni 

średniomiesięcznie. 

2. Wysokość płatności ryczałtowej jest niezależna od stopnia wykorzystania liczby miejsc określonych w § 

2 ust. 1. 

§ 7. 1. W sytuacjach nagłych nieprzewidzianych i szczególnie uzasadnionych zagrożeniem życia osób 

bezdomnych lub interwencyjne umieszczenie przez Policję, Straż Miejską/Gminą. 

Gmina Miejska Kościerzyna deklaruje gotowość w zapewnieniu schronienia w ogrzewalni osobom 

bezdomnym ponad ustalony w § 2 ust. 1 limit. 

2. Przyjęcie osoby bezdomnej ponad limit ustalony w § 2 ust. 1 w związku z sytuacją określoną w 

§ 7 ust. 1 nastąpi tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy w ogrzewalni nie będzie wyczerpany limit miejsc określony 

w § 1 ust. 2. 

3. Przywiezienie osoby  bezdomnej w przypadku określonym w § 7 ust. 1 winno być poprzedzone 

informacją odpowiednich służb oraz zgodą pisemną Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

4. Za przyjęcie osoby bezdomnej zwiększające ustalony  w § 2 ust. 1 limit ustala się niepodzielną opłatę 

dobową w wysokości 20zł – za dobę za 1 osobę. 

5. Opłata, o której mowa w § 7 ust. 4 winna zostać uiszczana w terminach i na zasadach określonych w § 

5 ust. 2 i ust. 3. 

6. Osoby, którym udziela się schronienia w sytuacjach określonych w § 7 ust. 1 mogą z niego korzystać 

nie dłużej niż przez 1 miesiąc. 
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Rozdział 4. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego wypowiedzenia przez każdą 

ze Stron, bez podania przyczyn, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na 

koniec miesiąca. Wcześniejsze rozwiązanie porozumienia uprawniać będzie do żądania zwrotu wniesionej 

opłaty ryczałtowej, proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku, w jakich porozumienie obowiązywało. 

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony deklarują pełną współpracę w wykonywaniu niniejszego porozumienia, także w zakresie 

prawidłowego i zgodnego z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, zachowania osób skierowanych do 

ogrzewalni. Gmina Miejska Kościerzyna zastrzega sobie prawo zgłoszenia sprzeciwu w przypadku skierowania 

osób szczególnie negatywnie wpływających na pozostałych przebywających w ogrzewalni, nagminnie 

łamiących regulacje wewnętrzne oraz wchodzących w konflikt z prawem. 

4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

5. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron 

i jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

STRONY POROZUMIENIA 

  

Wójt Gminy Kościerzyna 

Grzegorz Piechowski  

Burmistrz Miasta Kościerzyna 

Michał Majewski  
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UZASADNIENIE

Gmina Miejska Kościerzyna w swoich zasobach posiada ogrzewalnię dla osób bezdomnych przy ul.
Towarowej 7. Z usług tej placówki poza mieszkańcami Kościerzyny, korzystają również mieszkańcy gmin
ościennych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508), do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenie
schronienia osobom tego pozbawionym.

Zgodnie z art. 48 w/w ustawy - osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona.
Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny,
bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące (art. 48a
ust. 4 w/w ustawy).

Gmina Kościerzyna nie posiada i nie prowadzi w/w placówek. W związku z powyższym zawarcie
stosownego porozumienia wydaje się celowe i uzasadnione.
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