UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie powierzenia Gminie Tworóg realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 17 ust. 1 pkt 12 i art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn.zm.)
Rada Miasta Radzionków
uchwala co następuje:
§ 1. Powierza
się
Gminie
Tworóg
realizację
zadania
publicznego
określonego
w art. 17 ust. 1 pkt 12 i art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej polegającego na
prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniu chronionym oraz kierowania do niego osób z Gminy
Radzionków, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym.
§ 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą
Radzionków a Gminą Tworóg.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie
i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Burmistrz Miasta Radzionków zwrócił się z wnioskiem
o podjęcie współpracy pomiędzy Gminą Tworóg a Gminą Radzionków w zakresie umożliwienia kierowania
mieszkańców Radzionkowa do mieszkania chronionego przy Gminnym Centrum Usług Socjalnych w Tworogu,
uzyskując akceptację na zawarcie przedmiotowego porozumienia.
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Gminy mogą zawierać
porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.
W związku z obowiązkiem realizacji przedmiotowego zadania podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za
zasadne.

Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radzionkowie
mgr Jakub Janiak
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