
Uchwata Nr Ll1/1225/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 12 grudnia 2017 r. 

w sprawie wyraienia zgody na zawarcie Porozumienia mi~dzygminnego z GminCl Czudec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

a samorzCldzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. paz 1875 j.t.), oraz w zwiClzku z art. 11 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. a ochronie zwierzClt (Oz. U. z 2017 r. paz. 1840 t.j.). 

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co nast~puje: 

§1 

Wyraia si~ zgod~ na zawarcie Porozumienia mi~dzygminnego w sprawie przej~cia przez 

Gmin~ Miasto Rzesz6w zadania publicznego Gminy Czudec, dotyczClcego opieki nad 

bezdomnymi zwierz~tami w zakresie przyjmowania bezdomnych zwierzClt (psy, koty) 

z terenu Gminy Czudec do Schroniska dla bezdomnych zwierzClt przy ul. Cieptowniczej 3 

w Rzeszowie. 

§2 

Szczeg6towe zasady realizacji zadania, a kt6rym mowa w § 1, okresla Porozumienie kt6rego 

projekt stanowi zatClcznik do niniejszej Uchwaty. 

§3 

Wykonanie Uchwaty powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§4 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

PrzewodniczClcy 

Rady Miasta Rzeszowa 

~JAndrze~ oe~ 



Uzasadnienie 

do Uchwaty Nr Ll1/1225/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 12 grudnia 2017 r. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 0 ochronie zwierzqt zapobieganie 

bezdomnosci zwierzqt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierz~tom oraz ich wytapywanie 

naleiy do zadan wtasnych gmin. 

Gmina Czudec nie dysponuje schroniskiem dla bezdomnych zwierzqt, a wobec tego, 

ie zobowiqzana jest do wykonywania obowiqzk6w, 0 kt6rych mowa wart. 11 ust. 1 ww. 

Ustawy, zwr6cita si~ do Gminy Miasto Rzesz6w 0 przejecie do realizacji zadania publicznego 

dotyczqcego zapewnienia opieki zwierz~tom z terenu Gminy Czudec w Schronisku dla 

bezdomnych zwierzqt przy ul. Cieptowniczej 3 w Rzeszowie. 

W zwiqzku z powyiszym Gmina Miasto Rzesz6w gotowa jest do przej~cia - pod 

warunkiem pokrycia petnego kosztu zwiqzanego z utrzymaniem ps6w lub kot6w przez Gmin~ 

Czudec - zadania publicznego w zakresie przyjmowania bezdomnych zwierzqt z jej terenu 

do Schroniska dla bezdomnych zwierzqt przy ul. Cieptowniczej 3 w Rzeszowie 

Zastrzega si~ jednoczesnie, ie przyj~cie przez Gmin~ Miasto Rzesz6w tego obowiqzku 

nie b~dzie kolidowato z realizowaniem ww. zadania publicznego na terenie Gminy Miasto 

Rzesz6w. 

Porozumienie nie pociqga za sobq skutk6w finansowych dla budietu Gminy Miasto 

Rzesz6w, gdyi przej~cie przez Gmin~ Miasto Rzesz6w zadania publicznego winno nastqpic 

za petnym zwrotem koszt6w wyniktych z takiego przej~cia. 

Wobec powyiszego podj~cie niniejszej uchwaty jest zasadne. 



Zatqcznik 

do uchwaty Nr Ll1/1225/2017 

Rada Miasta Rzeszowa 

z dnia 12 grudnia 2017 r. 

Porozumienie mi~dzygminne 

Zawarte w dniu ............................ w Rzeszowie 


pomi~dzy Gminq Miasto Rzesz6w, 35-064 Rzesz6w, ul. Rynek I, reprezentowanq przez 

Prezydenta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca, 

a 

Gminq Czudec reprezentowanq przez W6jta Gminy Czudec - Stanistawa Gierlaka. 

Na podstawie Uchwaty Nr ........................................... Rady Miasta Rzeszowa z dnia 


.............................................. w sprawie wyraienia zgody na zawarcie Porozumienia 


mi~dzygminnego z Gminq Czudec oraz Uchwaty Nr ............................................................. Rady 


Gminy Czudec z dnia ............................................................................................... w sprawie 


..................................................................................................................................................... strony 


postanawiajq co nast~puje: 


§1 

Gmina Czudec powierza Gminie Miastu Rzesz6w realizacj~ zadania publicznego dotyczqcego 

opieki nad bezdomnymi zwierz~tami w zakresie przyjmowania bezdomnych zwierzqt (ps6w, 

kot6w) z jej terenu do Schroniska dla bezdomnych zwierzqt przy ul. Ciepfowniczej 3 

w Rzeszowie, zwanego dalej IISchroniskiem". 

§2 

1. 	Miasto zabezpieczy w ciqgu roku maksymalnie pi~c: miejsc dla bezdomnych zwierzqt (ps6w, 

kot6w) z terenu Gminy Czudec w Schronisku. 

2. 	Transport zwierzqt do Schroniska zapewnia we wtasnym zakresie Gmina Czudec. 

§3 

1. 	Ustala si~ koszty realizacji powierzonego zadania, z tytufu utrzymania jednego psa lub kota 

z terenu Gminy Czudec, przyj~tego do Schroniska na 2018 rok w wysokosci 300,00 zf 

(sfownie: trzysta ztotych 00/100) miesi~cznie. Kwota ptatna b~dzie na podstawie noty 

obciqieniowej. 

2. 	Wysokosc koszt6w w kolejnych latach strony okreslq w drodze odr~bnych aneks6w 

do porozumienia. 

3. 	 Naleinosc, okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiqzane z utrzymaniem 

w Schronisku psa lub kota pochodzqcego z terenu Gminy Czudec. 

4. 	Ustala sit: kwartalne okresy ptatnosci. Po zakonczeniu kwartatu, na podstawie informacji 

otrzymanej od podmiotu zarzqdzajqcego Schroniskiem 0 liczbie i okresie przebywania 



bezdomnych zwierzqt (ps6w, kot6w) w Schronisku z terenu Gminy Czudec, Miasto wystawi 

not~ obciqzeniowq, ptatnq przez Gmin~ Czudec przelewem, w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania. 

§4 

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreslony, z moiliwosciq rozwiqzania przez kaidq 

ze stron, z zachowaniem 3-miesi~cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

miesiqca. 

§s 

Wszelkie zmiany uzupetnienia Porozumienia wymagajq formy pisemnej pod rygorem 

niewainosci. 

§7 

Porozumienie sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kaidej 

ze stron. 

§8 

Porozumienie podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz~dowym WOjew6dztwa Podkarpackiego. 

GMINA CZUDEC GMINA MIASTO RZESZOW 


