
UCHWAŁA NR XXXIV/265/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 14 października 2021 r. 

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

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do zawarcia porozumienia międzygminnego, o którym mowa 
w § 1. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

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 terenie naszej gminy, zwrócono się z propozycją współpracy w tym zakresie 
do Gminy Świebodzice. Gmina Świebodzice wyraziła zgodę na podjęcie współpracy i podpisanie porozumienia 
międzygminnego, dotyczącego zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Żarów 
przez Gminę Świebodzice. Za realizację powyższego zadania Gmina Żarów zobowiązana będzie ponosić koszty 
związane z korzystaniem przez mieszkańców Gminy Żarów ze wsparcia w mieszkaniu chronionym. Ponadto 
Gmina Żarów zobowiązuje się partycypować w kosztach utrzymania mieszkania chronionego poprzez uiszczenie 
na rzecz Gminy Świebodzice comiesięcznej opłaty w wysokości 200 złotych. 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. 

Sporządziła: 

Małgorzata Siemińska 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
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