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z dnia  15 kwietnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej Miastu Zamość w zakresie współfinansowania w 2020 
roku bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. 

§ 2. Środki w kwocie 1800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset zł) na zadanie wymienione  
w § 1, są zabezpieczone w budżecie gminy na 2020 rok. 

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Hrubieszowa do zawarcia w imieniu Gminy Miejskiej Hrubieszów 
umowy określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, jej przeznaczenie i zasady 
rozliczenia środków.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość w zakresie

współfinansowania w 2020 roku bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Zamościu.

Od 2012 roku miasto ma zawartą umowę z miastem Zamość na przyjmowanie psów do Schroniska dla
bezdomnych psów przy ul. Braterstwa Broni 161 w Zamościu, gdyż Schronisko w Zamościu jest
najbliższym schroniskiem w naszym rejonie, które przyjmuje bezdomne psy. Miasto Zamość przekazuje do
tutejszego Urzędu Miasta rozliczenie z otrzymanej dotacji celowej za każdy rok.

Współpraca ze schroniskiem układa się bardzo dobrze i od zawarcia umowy tj. od 2012 roku
nie nastąpiła zmiana stawek za przyjęcie psów do schroniska.

Przekazując powyższą dotację mamy pewność, że w każdej chwili możemy przekazać bezdomne psy do
schroniska. Co roku do schroniska przekazywanych jest około 30 bezdomnych psów wyłapanych z terenu
miasta.

Zasadne jest podjęcie uchwały i przekazanie miastu Zamość dotacji w kwocie 1800,00 zł.
z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2020 r. bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Zamościu.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): Anna Frączek
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami wydziałów
lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

Zatwierdzono przez Burmistrza:
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