
                                                
                                                   UCHWAŁA  NR  XI/ 61 /07
                                     RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

                                                 z dnia  18    czerwca 2007 roku

 w sprawie aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego   z dnia 7 grudnia 2004 r. w 
sprawie powierzenia gminie Śrem zadania  związanego z prowadzeniem schroniska dla 
bezdomnych zwierząt  i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na 
rozbudowie  i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 i art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  Rada Miejska w Książu 
Wlkp. uchwala co następuje:

                  § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia międzygminnego
z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego  z prowadzeniem 
schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na 
rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska   dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

                   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

                   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              w Książu Wlkp.
                                                                                         /-/ Paweł Walkowiak



                                                                Uzasadnienie
do Uchwały  Nr XI/ 61  /07  Rady Miejskiej w Książu  Wlkp.  z dnia    18czerwca  2007 r. 

     

                  Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego
 z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, 
polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska  dla bezdomnych zwierząt 
w Gaju zawarte zostało w 2004 r. na czas nieokreślony. Wolę uczestnictwa w porozumieniu 
międzygminnym wyraziła gmina Czempiń. Przystąpienie do porozumienia międzygminnego gminy 
Czempiń spowoduje mniejszą  partycypację w kosztach utrzymania schroniska. Dla budżetu gminy 
Śrem będzie to   skutkować obniżeniem partycypacji w kosztach utrzymania schroniska z 64% na 
60%  całkowitych kosztów utrzymania natomiast dla pozostałych gmin będzie to skutkować
 również obniżeniem partycypacji w kosztach utrzymania schroniska z 12% na 10% 
całkowitych kosztów utrzymania, międzygminnego schroniska dla bezdomnych   zwierząt w Gaju. 
Nie ma przeszkód, aby gmina Czempiń przystąpiła do porozumienia.    
               Wobec powyższego należy dostosować zapisy porozumienia zawartego w 2004 r. 
 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione. 

             

                                                                                             p.f. Burmistrza
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                      /-/ Bronisław Lachowicz

          


