
Uchwała Nr XXXIV/256/2013 

Rady Gminy Gniezno 

z dnia 8 lutego 2013 roku 
 

w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania 
publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym 
zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2013 roku. 

 
  Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240), w 
związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) uchwala się co następuje:  
 
§ 1 

 
Powierza się Miastu Gniezno zapewnienie w 2013 roku sprawowania opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami  wyłapywanymi na terenie Gminy Gniezno, na warunkach szczegółowo 
określonych w Porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Gniezno reprezentowanym przez 
Prezydenta Miasta Gniezna a Gminą Gniezno reprezentowaną przez Wójta Gminy Gniezno.  
 
§ 2 
 
Udział Gminy Gniezno w kosztach realizacji powierzonego zadania, o którym mowa w § 1 
w roku 2013 określa się na kwotę 1150,00 zł (słownie: tysiącstopięćdziesiątzłotych) za 
umieszczenie bezterminowo jednego zwierzęcia w schronisku, przy przyjętym na 2013 rok 
limicie 20 zwierząt objętych opieką w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy 
ul. Kawiary w Gnieźnie. Powyższa kwota będzie przekazywana Miastu Gniezno w formie 
dotacji celowej, na podstawie protokołu odbioru przyjętych przez ww. Schronisko zwierząt.      
                                            
§ 3 

 
Traci moc Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012 roku w 
sprawie powierzenia Miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku 
zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno. 
 
§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.  
   
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXXIV/256/2013 

Rady Gminy Gniezno 

z dnia 8 lutego 2013 roku 
 

 

 Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.) zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych Gminy.  

Na tle zapisu art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym      
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) gminy mogą zawierać porozumienia w sprawie 
powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych, do których bez wątpienia 
to zadań należy opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Miasto Gniezno wykonując opiekę nad 
zwierzętami wyłapywanymi na terenie Gminy Gniezno na tle zawartego porozumienia po 
podjęciu niniejszej uchwały, przejmie prawa i obowiązki Gminy Gniezno związane z 
powierzonym jej powyższym zadaniem. Natomiast na Gminie Gniezno ciąży obowiązek 
udziału w kosztach realizacji powierzonej opieki nad bezdomnymi zwierzętami.  

Z pisma Prezydenta Miasta Gniezna nr WTOŚ.6140.8.13 z dnia 17 stycznia 2013 roku 
(data wpływu 21.01.2013r.) wynika, że z terenu Gminy Gniezno w roku 2013 do schroniska 
może on przyjąć 20 sztuk bezdomnych zwierząt, a koszt pobytu 1 zwierzęcia w schronisku 
według kalkulacji wynosi 1150,00 zł.  

W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.  
 

 

 
 
 


