UCHWAŁA NR XVIII/132/2021
RADY GMINY MIELESZYN
z dnia 19 lutego 2021 r.
w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad
bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mieleszyn w 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, z późn. zm1)) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 638) uchwala się, co następuje:
§ 1. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mieleszyn pełnić będzie
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kawiary 40 w Gnieźnie na warunkach określonych
w Porozumieniu z Miastem Gniezno.
§ 2. Gmina Mieleszyn na realizację zadania przekazywania bezdomnych zwierząt (maksymalnie 5 psów)
z terenu gminy Mieleszyn do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kawiary 40 w Gnieźnie,
zabezpiecza środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł na rok 2021.
§ 3. Przekazywanie środków finansowych za wykonanie zadania następować będzie w dwóch częściach:
pierwsza opłata za gotowość będzie wynosiła 900,00 zł brutto za każdego zadeklarowanego psa planowanego
do dostarczenia do schroniska, druga opłata za umieszczenie psa w schronisku wyniesie 1 100,00 zł brutto za
jedno zwierzę umieszczone bezterminowo w wskazanym w § 1 schronisku dla bezdomnych zwierząt na
podstawie protokołu przyjęcia psa do schroniska.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/132/2021
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 19 lutego 2021 r.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy. W
celu wywiązania się tego obowiązku podejmuje się uchwałę w sprawie współdziałania z
Miastem Gniezno w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu
Gminy Mieleszyn w roku 2021.
Po podjęciu uchwały zostanie zawarte porozumienie z Miastem Gniezno na
umieszczenie maksymalnie 5 psów w 2021 r. w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w
Gnieźnie przy ul. Kawiary 40.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za konieczne
i uzasadnione.
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