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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 23 grudnia 2022 r. 

w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia 
opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2023 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 11 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572, 2375) Rada Miejska 
w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (psami) wyłapywanymi na terenie Gminy 
Głogówek powierza się Gminie Kędzierzyn-Koźle, którą to opiekę będzie realizowało schronisko dla 
bezdomnych zwierząt prowadzone przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu. 

§ 2. Gmina Głogówek zabezpiecza środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł na rok 2023 na wykonanie 
zadania zgodnie z §1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 572, 2375)  

Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie 
należy do zadań gminy. 

Art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 
1079, 1561)  

1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami 
samorządu terytorialnego. 

2. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie 
wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. 

Art. 18 ust. 2 pkt 12) 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 

Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel 
odpowiedniego majątku. 
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