
UCHWAŁA NR XVIII/   93  /2012 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA 29 MARCA 2012 ROKU 

 

 
w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia   

                  realizacji zadania publicznego, polegającego na  zapewnieniu      

właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy  

Borek Wlkp. 

 

 

                 Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) Rada 

Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Wyraża się wolę powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, 

polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu 

gminy Borek Wlkp. 

 

§ 2. 1. Przekazanie zadania nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez 

Burmistrza Borku Wlkp. z Prezydentem Miasta Leszno, które w szczególności 

określi wielkość środków finansowych wnoszonych przez Gminę Borek Wlkp.    

2. Gmina Borek Wlkp. zobowiązuje się do zapewnienia środków finansowych 

na realizację zadania, o którym mowa w § 1 w wysokości odpowiadającej ilości 

zadeklarowanych miejsc w schronisku (liczba kojców) i pokrywania kosztów 

utrzymania zwierząt przebywających w schronisku, pochodzących z terenu 

gminy Borek Wlkp. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Borku Wlkp. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracował: 
Mirosław Twardowski 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY  NR XVIII/   93  /2012 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA 29 MARCA 2012 ROKU 

 

 

 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych 

gminy. Miasto Leszno wyszło z inicjatywą pobudowania i prowadzenia 

międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Do udziału w tym 

przedsięwzięciu deklarację złożyło kilkanaście gmin. Realizacja tego zadania 

we własnym zakresie wymagałaby dość znaczących nakładów finansowych, 

natomiast prowadzenie schroniska we współpracy z wieloma partnerami 

pozwoli jednocześnie na obniżenie tych kosztów i zagwarantuje właściwą 

opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w tym z terenu gminy Borek Wlkp. 

W związku z powyższym celowe jest przystąpienie do tego porozumienia  

i podjęcie niniejszej uchwały. 

 


