
                                             
                                                   UCHWAŁA  NR  XVII/ 104 /07
                                         RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

                                                 z dnia 28  grudnia 2007 roku

w sprawie aneksu nr 2 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 2 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, w 
brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej  uchwały

                   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

                  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         w Książu Wlkp

              /-/  Paweł Walkowiak



                                                                                             Załącznik 
                                                                                             do uchwały Nr  XVII/104 /07
                                                                                             Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
                                                                                             z dnia 28 grudnia 2007 r. 

             ANEKS NR 2  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.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.) oraz uchwał:

      Rady Miejskiej w Śremie Nr ............................................ z dnia ...........................................
      Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Nr ................................. z dnia ...........................................
      Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr ........................................ z dnia ...........................................    
      Rady Gminy Brodnica Nr ................................................. z dnia ...........................................
      Rady Miejskiej w Czempiniu Nr ...................................... z dnia ...........................................

      działający w imieniu:

      gminy Śrem - Adam Lewandowski Burmistrz Śremu, gminy Książ Wlkp. - Teofil Marciniak
      Burmistrz Książa Wlkp., gminy Dolsk - Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
      gminy Brodnica - Marian Flaczyński Wójt Gminy Brodnica, Gminy Czempiń - Dorota Lew
      Burmistrz Gminy Czempiń, 

      zawierają aneks 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 pomiędzy gminą Śrem
      a gminami Książ Wlkp., Dolsk, Brodnica, zwanymi dalej uczestnikami porozumienia, 
      o następującej treści: 

          § 1.§ 5 ust.1 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 otrzymuje brzmienie: 
    
        '' § 5.1. Eksploatacja schroniska zostanie powierzona gminie Śrem, która wybierze podmiot
     prowadzący w jej imieniu zadanie."            

                § 2. Pozostałe warunki porozumienia nie ulegają zmianom, a każda z gmin zobowiązuje
     się do ich przestrzegania.    



                                                              
     
            § 3. Aneks sporządza się w 10 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

            § 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
      Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

      Podpis i data podpisania:

     1. ................................................................................................................................................

   

     2..................................................................................................................................................

     3 ..................................................................................................................................................

    
     4 ..................................................................................................................................................

     5 ...................................................................................................................................................

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         w Książu Wlkp

              /-/  Paweł Walkowiak



                                                                Uzasadnienie

do  Uchwały Nr XVII/104 / 07  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 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.  Gmina Śrem, której została powierzona 
eksploatacja schroniska ma możliwość wyboru  podmiotu prowadzącego w jej imieniu to zadanie. 
                  Wobec powyższego należy dostosować zapisy porozumienia zawartego w 2004 r. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.  

   
                                                                                                  Burmistrz
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                          /-/ Teofil  Marciniak

                                                                                      




