Projekt
z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia .................... 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą
Piątnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na podpisanie przez Wójta ze Starostą Łomżyńskim porozumienia w sprawie
utworzenia spółdzielni socjalnej w celu prowadzenia schroniska dla bezpańskich zwierząt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dariusz Kossakowski

1)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia
1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) do zadań własnych
gminy należy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie.
Natomiast art. 18 ust.2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości
rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i przystępowania
do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich.
Pismem PRS. 0718-5.1/POKL 6.2/6/09 z dnia 19 października 2009 r.
Starosta Łomżyński poinformował o możliwości utworzenia spółdzielni
socjalnej – schroniska dla bezpańskich zwierząt. Schronisko to ma powstać na
terenie gminy Nowogród.
Zważywszy na narastający problem z bezpańskimi psami, wszystkie
gminy powiatu łomżyńskiego postanowiły przystąpić do podpisania
porozumienia w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej.
Powstanie schroniska złagodzi uciążliwości związane z bytowaniem
bezpańskich zwierząt. Niewątpliwie wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców i stanu sanitarno-epidemiologicznego całej gminy. Pozwoli ono
także ograniczyć ilość oraz zmniejszyć populację porzuconych zwierząt.

