
UCHWAŁA NR LIII/316/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia 
przez Gminę Świebodzice wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Udanin 

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  (Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świebodzice a Gminą Udanin 
w zakresie przejęcia przez  Gminę Świebodzice obowiązku zapewnienia wsparcia w mieszkaniu 
chronionym osobom z terenu Gminy Udanin. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świebodzice do zawarcia porozumienia międzygminnego, 
o którym mowa w § 1, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Załącznik do Uchwały Nr LIII/316/2021 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR ……. 
z dnia ………... r. 

zawarte pomiędzy: 
Gminą Świebodzice  
reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta Świebodzice Pana Pawła Ozgę  
a 
Gminą Udanin 
reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Udanin Pana Wojciecha Płaziuka 

 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.), art. 17 ust. 1 pkt 12 i art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) Strony zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 1. Gmina Świebodzice, realizując zadanie własne z zakresu ustawy o pomocy społecznej 
o charakterze obowiązkowym, prowadzi mieszkanie chronione w strukturach Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Świebodzicach przy ul. Ofiar Oświęcimskich 20/3.  

2. Gmina Udanin powierza a Gmina Świebodzice przyjmuje do realizacji zadanie publiczne, 
polegające na objęciu mieszkańców Gminy Udanin opieką i usługami świadczonymi w mieszkaniach 
chronionych, o których mowa w ust. 1. 

§ 2. 1. Na podstawie niniejszego porozumienia, mieszkańcy Gminy Udanin mogą być kierowani do 
mieszkania chronionego, w miarę posiadanych przez Gminę Świebodzice wolnych miejsc. Gmina 
Świebodzice zastrzega, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza miejsca w mieszkaniu chronionym dla 
mieszkańców Gminy Świebodzice.  

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie będzie każdorazowo uzgadniał 
możliwość skierowania mieszkańca Gminy Udanin do mieszkania chronionego, o którym mowa w § 
1 ust. 1, z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach. 

3. Decyzje administracyjne o skierowaniu mieszkańców Gminy Udanin do korzystania ze wsparcia 
w mieszkaniu chronionym i decyzje o odpłatności wydaje działający z upoważnienia Wójta Gminy 
Udanin Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie. 

§ 3. 1. Gmina Udanin uczestniczy w kosztach realizacji zadania powierzonego na podstawie 
niniejszego porozumienia, poprzez ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem przez mieszkańca 
Gminy Udanin ze wsparcia w mieszkaniu chronionym. Koszt pobytu osoby kierowanej do mieszkania 
chronionego ustalony jest uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach NR V/42/2019 z dnia 25 stycznia 
2019 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.  

2. Odpłatność, o której mowa w ust. 1, Gmina Udanin reguluje do 25-go każdego miesiąca na 
podstawie dokumentu wystawionego przez Gminę Świebodzice, na wskazany w nim numer rachunku 
bankowego. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega aktualizacji. Zmiana wysokości opłaty następuje 
w przypadku zmiany wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w mieszkaniu chronionym. 
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4. Zmiana wysokości opłaty z przyczyny, o której mowa w ust. 3, nie wymaga wypowiedzenia 
warunków Porozumienia i następuje w formie pisemnego powiadomienia z podaniem daty, od której 
obowiązuje. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 1 Gmina Udanin ponosić będzie za okres od dnia faktycznego 
zamieszkania przez mieszkańca Gminy Udanin w mieszkaniu chronionym do dnia jego opuszczenia 
włącznie. 

6. Gmina Udanin zobowiązuje się partycypować w kosztach utrzymania mieszkania chronionego 
poprzez przekazywanie Gminie Świebodzice  comiesięcznej opłaty w wysokości 200,00 zł (słownie: 
dwieście złotych) do  25-go każdego miesiąca na podstawie dokumentu wystawionego przez Gminę 
Świebodzice, na wskazany w dokumencie numer rachunku bankowego. 

7. W przypadku umieszczenia osoby z Gminy Udanin w mieszkaniu  chronionym Gmina Świebodzice 
zobowiązuje się do zaprzestania naliczania kosztów, o których mowa w ust. 6. 

§ 4. 1. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia …………….. roku do dnia 
……………. roku.  

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień niniejszego Porozumienia lub 
nienależytego ich wykonania, druga strona może wypowiedzieć Porozumienie ze skutkiem 
natychmiastowym. 

§ 5. 1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.  

2. Ewentualne spory majątkowe wynikłe w związku z realizacją Porozumienia strony poddają 
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Gminy Świebodzice. 

§ 6. 1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron.  

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
    Burmistrz Miasta Świebodzice: Wójt  Gminy Udanin: 
........................................................ .............................................................. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII/316/2021 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

Zgodnie z art.17 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań 
obowiązkowych gminy należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. 

W związku z brakiem mieszkań chronionych na swoim terenie, Gmina Udanin zwróciła się 
z propozycją współpracy w tym zakresie do Gminy Świebodzice. Gmina Świebodzice wstępnie 
wyraziła wolę podjęcia współpracy i podpisania porozumienia międzygminnego dotyczącego  
zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Udanin przez Gminę 
Świebodzice. 

Za  realizację powyższego zadania Gmina  Udanin zobowiązana będzie ponosić koszty związane 
z korzystaniem przez mieszkańców Gminy Udanin ze wsparcia w mieszkaniu chronionym. Ponadto 
Gmina Udanin zobowiązuje się partycypować w kosztach utrzymania mieszkania chronionego poprzez 
uiszczanie na rzecz Gminy Świebodzice comiesięcznej opłaty w wysokości 200 zł. Podstawę do 
obliczania wysokości miesięcznej opłaty stanowi suma kosztów utrzymania mieszkania chronionego, 
na który składają się: czynsz, opłata za nieczystości stałe, zużycie wody zimnej i ciepłej, 
odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu.
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