
UCHWAŁA NR XLIV/330/2022 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Rawicz zadania  
w zakresie zapobiegania bezdomności  zwierząt 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2022r. poz. 572) Rada  Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rozdrażew a Gminą 
Rawicz w sprawie powierzenia Gminie Rawicz części zadania własnego w zakresie zapobiegania bezdomności 
zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. 

§ 2. Upoważnia się  Wójta Gminy  Rozdrażew do  zawarcia porozumienia, o którym  mowa 
w §1 uchwały. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2A84C292-67AC-4E08-9E8E-5B43E2314BBE. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

Na podstawie  74 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze 
zm.)  gminy  mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednej określonych zadań publicznych. 
Gmina powierzająca realizację zadania ma obowiązek udziału  w kosztach powierzonego zadania. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o  ochronie  zwierząt  (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 572) jest zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do 
zadań własnych gminy. W związku z  faktem, nie posiadania na terenie Gminy  Rozdrażew schroniska dla 
bezdomnych zwierząt zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie. 

 

 

 Wójt Gminy 

  

mgr Mariusz Dymarski 
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