Uchwała Nr ill/15l2018
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 13 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem
Sosnowiec w sprawie powierzenia Miastu Sosnowiec wykonywania zadania
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z obszaru Miasta Będzin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 pkt 15, art 74 ust.
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2018.994 ze zm.),
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ustawy z dnia 8 marca

Rada Miejska Będzina
uchwala:
5 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem
Będzin 3 Miastem Sosnowiec w sprawie powierzenia Miastu Sosnowiec wykonywania
zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, które polegać
będzie na przyjmowaniu bezdomnych zwierząt - psów kotów z terenu Miasta Będzina
oraz zapewnieniu im opieki.
@
2. Szczegółowy zakres zadania o którym mowa w 5 1. określony zostanie
w porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Będzin, reguiującym
zasady warunki przyjmowania bezdomnych zwierząt * psów kotów z terenu Miasta
Będzina oraz warunków utrzymania zapewnienia przez Miasto Sosnowiec opieki nad tymi
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zwierzętami.
5 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
& 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 10 ust.

art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym(t.j.Dz,U.2018.994 ze zm.) gminy mogą zawierać porozumienia komunalne
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zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania
publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa
obowiązki gminy przekazującej
zadania, a gmina przekazujące ma obowiązek udzialu w kosztach realizacji powierzonego
zadania.
Zgodnie z ad. 3 ust, 2 pkt 14 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
porządku w gminach (t.j.Dz.U,2018.1354 ze zm.) oraz art. 11 ust 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.2017.184O ze zm.) gmina w ramach
realizacji zadań własnych zobowiązana jest do zapobiegania bezdomności zwierząt oraz
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
Ze względu na fakt. iż Miasto Będzin nie posiada na swym terenie schroniska
dla bezdomnych zwierząt, a Miasto Sosnowiec zobowiązuje się przyjąć zwierzęta z terenu
Miasta Będzina, zostanie zawarte porozumienie. Zawarcie porozumienia międzygminnego
umożliwi realizację zadań wlasnych Miasta Będzina, związanych z zapobieganiem
bezdomności zwierząt oraz zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
w sprawie powierzenia określonych
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