UCHWAŁA NR XVI/184/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia
Gminie Brzeg zadania publicznego Gminy Skarbimierz dotyczącego opieki nad zwierzętami
bezdomnymi.
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 2019 r. poz. 506. poz.1309, poz.1696, poz. 1815) Rada Miejska Brzegu uchwala, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Brzeg
zadania publicznego Gminy Skarbimierz dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w zakresie
interwencyjnego odłowu
oraz przyjmowania bezdomnych kotów z terenu Gminy Skarbimierz oraz
zapewnienia utrzymania i opieki nad tymi kotami w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Brzegu.
§ 2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przez Gminę Brzeg powierzonego zadania, wysokość kosztów
związanych z jego wykonaniem oraz zasady rozliczeń finansowych określone zostanie w porozumieniu
zawartym pomiędzy Gminą Brzeg a Gminą Skarbimierz.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu
Janusz Ireneusz Wójcik
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Uzasadnienie
Uchwały Nr XVI/184/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Przytulisko Przytul Psisko” zlokalizowane jest na terenie Brzegu
i od 1 maja 2018r. prowadzone jest przez Gminę Brzeg.
Również od 1 maja 2018r. uregulowano kwestię, na poziomie porozumienia międzygminnego,
przyjmowania do brzeskiego schroniska bezdomnych psów pochodzących z Gminy Skarbimierz.
Zgodę na podpisanie ww. porozumienia uzyskano od Rady Miejskiej Brzegu poprzez podjęcie Uchwały
nr XLII/560/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018r.
Mając na uwadze doświadczenia lat ubiegłych, w zakresie przyjmowania do schroniska bezdomnych
kotów z terenu Gminy Skarbimierz, koniecznym i zasadnym jest uregulowanie powyższej kwestii na
poziomie porozumienia.
Gmina Skarbimierz nie posiada na swoim terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, w związku
z czym deklaruje podjęcie współdziałania w zakresie opieki nad kotami bezdomnymi, pochodzącymi z jej
terenu, w tym ponoszenie kosztów wynikających z powierzonego zadania (kosztów odłowu
interwencyjnego, kosztów utrzymania kotów pochodzących z Gminy Skarbimierz, w tym zakupu
materiałów, wyposażenia i usług związanych z utrzymaniem zwierząt oraz kosztów służących podniesieniu
standardu Schroniska).
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 74 ww. ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą zawierać
porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia
jednej z nich
określonych przez nie zadań
publicznych. Gmina wykonująca zadanie publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki
pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach
realizacji powierzonego zadania.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (D.U z 2019r. poz. 122,
1123) gminy w ramach realizacji zadań własnych zobowiązane są do zapobiegania bezdomności zwierząt
oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
W związku z powyższym zasadne jest wyrażenie przez Radę Gminy Brzeg zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego w zakresie opieki nad bezdomnymi kotami z terenu Gminy Skarbimierz.

Id: 6D0232D8-F7E5-4D16-AFEE-2B5F1E42C4EF. Podpisany

Strona 1

