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UCHWAŁA NR LVII/.../22 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą 
Miejską Kościerzyna a Gminą Liniewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 

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

§ 1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie porozumienia międzygminnego nr WO-S.021.4.2018 z dnia 
29 sierpnia 2018r.  zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Gminą Liniewo w sprawie powierzenia 
realizacji zadania - udzielania mieszkańcom Gminy Liniewo schronienia poprzez przyznanie tymczasowego 
miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska - Nitz 
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Uzasadnienie 

  
Wypowiedzenie porozumień międzygminnych podyktowane jest koniecznością zamknięcia ogrzewalni. 
Ogrzewalnia jest podmiotem udzielającym doraźnej pomocy o charakterze pasywnym. Umożliwia pobyt w 
ogrzanych pomieszczeniach wyposażanych co najmniej w miejsca siedzące, nie gwarantuje miejsc do spania. 
Ogrzewalnia świadczy usługi w okresie 01.10. - 30.04, przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Głównymi 
adresatami są osoby bezdomne.  
Minimalne standardy w zakresie kwalifikacji kadry i liczby opiekunów są określone w ustawie o pomocy 
społecznej. Oznacza to dla gminy zatrudnienie 24h na dobę w ciągu 7 miesięcy wykwalifikowanych opiekunów 
tj. osoby posiadające wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie z zakresu 
udzielenia pierwszej pomocy lub alternatywnie wykształcenia zasadniczego branżowego (zasadniczego 
zawodowego), co najmniej rocznego doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończonego 
szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy. Od kilku lat zmagamy się z trudnościami w zatrudnieniu osób 
o odpowiednich kwalifikacjach, które chciałyby podjąć się tej pracy. 
Ponadto koszty pracy z roku na rok rosną - regulowana jest płaca minimalna, co wpływa na rosnące koszty 
utrzymania ogrzewalni. Gmina podejmując się prowadzenia ogrzewalni ma obowiązek zapewnić w niej 
minimalne standardy określone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
kwietnia 2018 r. czego na chwilę obecną nie możemy zagwarantować, ponieważ nie posiadamy obiektu, który 
mógłby zostać dostosowany do standardów. Obiekt dotychczasowy jest mieniem PKP Nieruchomości i jest 
jedynie wynajmowany, co uniemożliwia jego dostosowanie. 
Kolejnym powodem jest koszt prowadzenia ogrzewalni, który staje się kosztem nie do udźwignięcia przez 
gminę i jest on nieracjonalny i niegospodarny.  
Nie ma uzasadnienia jego ponoszenia, gdyż zapewnienie schronienia zgodnie z art. 48a ustawy o pomocy 
społecznej jest realizowane przez miasto w schronisku dla osób bezdomnych i jest znacznie tańsze od 
utrzymania miejsc w ogrzewalni. I tak koszty prowadzenia ogrzewalni wyniosły za 7 miesięcy w roku 2018 - 84 
481zł, w 2019 - 94 623zł, w 2020 - 116 580zł oraz w 2021 - 104 737zł., kwota z 2021r. to 13 092,16zł 
miesięcznie. Natomiast w 2022r od stycznia do kwietnia wydaliśmy 50 346zł oraz planowane koszty na 
październik, listopad i grudzień to nie mniej niż 75 000zł, co łącznie daje 125 346zł 
(tj. na miesiąc ok. 17906zł). 
Przy obserwowanym obłożeniu osobowym (ok 4 osób maksymalnie w nocy) przez kilka dni miesiąca 
powoduje, że koszt osobo/doby w ogrzewalni to 169,75zł, gdzie schronisko to koszt 40 lub 60zł za 
osobo/dobę, przy czym 60zł to osobo/doba w schronisku z usługami opiekuńczymi. 
Wieloletnie działania na rzecz osób bezdomnych spowodowały, że ich liczba i liczba osób korzystających z 
ogrzewalni w ostatnich latach zmalała. Brak jest zasadności dla prowadzenia ogrzewalni, gdyż oczekiwanie w 
niej na bezdomnych nie będzie miało celowości. 
Zatem, by działać zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1a i b ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny 
być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z 
danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, podjęcie 
omawianej uchwały jest zasadne. 
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