projekt uchwały Rady Miasta Rzeszowa

Uchwała Nr………………..
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia ……………………..
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Skołyszyn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz w związku z art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 112
z późn. zm.)
Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez
Gminę Miasto Rzeszów zadania publicznego Gminy Skołyszyn, dotyczącego opieki nad
bezdomnymi zwierzętami w zakresie przyjmowania bezdomnych zwierząt (psy, koty)
z terenu Gminy Skołyszyn do Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3
w Rzeszowie.
§2
Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1, określa Porozumienie którego
projekt stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Andrzej Dec

Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr…………………..
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia …………………………..

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt zapobieganie
bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie
należy do zadań własnych gmin.
Gmina Skołyszyn nie dysponuje schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, a wobec tego,
że zobowiązana jest do wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 11 ust. 1 ww.
Ustawy, zwróciła się do Gminy Miasto Rzeszów o przejecie do realizacji zadania publicznego
dotyczącego zapewnienia opieki zwierzętom z terenu Gminy Skołyszyn w Schronisku
dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie.
W związku z powyższym Gmina Miasto Rzeszów gotowa jest do przejęcia – pod
warunkiem pokrycia pełnego kosztu związanego z utrzymaniem psów lub kotów przez Gminę
Skołyszyn – zadania publicznego w zakresie przyjmowania bezdomnych zwierząt z jej terenu
do Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie
Zastrzega się jednocześnie, że przyjęcie przez Gminę Miasto Rzeszów tego obowiązku
nie będzie kolidowało z realizowaniem ww. zadania publicznego na terenie Gminy Miasto
Rzeszów.
Porozumienie nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu Gminy Miasto
Rzeszów, gdyż przejęcie przez Gminę Miasto Rzeszów zadania publicznego winno nastąpić
za pełnym zwrotem kosztów wynikłych z takiego przejęcia.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt
Załącznik do uchwały Nr…………………..……..

Porozumienie międzygminne
Zawarte w dniu……………………….w Rzeszowie
pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez
Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca,
a
Gminą Skołyszyn reprezentowaną przez Wójta Gminy Skołyszyn – Bogusława Kręcisz.

Na podstawie Uchwały Nr.…………………………. Rady Miasta Rzeszowa z dnia
………………………………….. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia
międzygminnego z Gminą Skołyszyn oraz Uchwały Nr ………………………………………….…..…….Rady
Gminy Skołyszyn z dnia ……………………………………………………………………………….w sprawie
………………………………………………………………………………………………………………………………. w związku
z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, strony postanawiają
co następuje:
§1
Gmina Skołyszyn powierza Gminie Miastu Rzeszów realizację zadania publicznego
dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami w zakresie przyjmowania bezdomnych
zwierząt (psów, kotów) z jej terenu do Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy
ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie, zwanego dalej „Schroniskiem”.
§2
1. Miasto zabezpieczy w ciągu roku maksymalnie pięć miejsc dla bezdomnych zwierząt (psów,
kotów) z terenu Gminy Skołyszyn w Schronisku.
2. Transport zwierząt do Schroniska zapewnia we własnym zakresie Gmina Skołyszyn.
§3
1. Ustala się koszty realizacji powierzonego zadania, z tytułu utrzymania jednego psa lub kota
z terenu Gminy Skołyszyn, przyjętego do Schroniska na 2020 rok w wysokości 350,00 zł
(słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie.
2. Ustala się koszty utrzymania miejsc w gotowości na przyjęcie zwierząt do Schroniska
w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) miesięcznie.
3. Kwoty wyszczególnione w ust 1 i 2 płatne będą na podstawie noty obciążeniowej.
4. Wysokość kosztów w kolejnych latach strony określą w drodze odrębnych aneksów
do porozumienia.

5. Kwota, określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z utrzymaniem
w Schronisku psa lub kota pochodzącego z terenu Gminy Skołyszyn.
6. Ustala się kwartalne okresy płatności kwot o których mowa w ust. 1 i 2. Po zakończeniu
kwartału, na podstawie informacji otrzymanej od podmiotu zarządzającego Schroniskiem
o liczbie i okresie przebywania bezdomnych zwierząt (psów, kotów) w Schronisku z terenu
Gminy Skołyszyn, Miasto wystawi notę obciążeniową, płatną przez Gminę Skołyszyn
przelewem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
§4
Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.12.2022 r. z możliwością
rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca.
§5
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
§7
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

GMINA SKOŁYSZYN

GMINA MIASTO RZESZÓW

