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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

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

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia 
międzygminnego z Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami w 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 638) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Goleniów porozumienia międzygminnego na 
realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2020 r., w brzmieniu określonym 
w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Porozumienie międzygminne 

 

pomiędzy: 

Gminą Goleniów, reprezentowaną przez:  

Roberta Krupowicza - Burmistrza Gminy Goleniów,  

a 

Gminą Miasto Szczecin, reprezentowaną przez:  

Piotra Krzystka – Prezydenta Miasta Szczecin, 

w sprawie powierzenia zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.  

 

Na podstawie art.10 ust.1, art.18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 46 w związku z art. 48 ustawy z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

23, poz. 374), Uchwały Nr XVII/199/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 05 lutego 2020 r. i 

Uchwały Nr…..../20 Rady Miasta Szczecin z dnia .... 2020 r. strony ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Goleniów powierza, a Gmina Miasto Szczecin przyjmuje do realizacji zadanie 

własne dotyczące zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, w zakresie obejmującym 

przyjmowanie bezdomnych psów z terenu Gminy Goleniów do Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 247. 

2. Gmina Miasto Szczecin realizować będzie powierzone zadanie określone w ust. 1 poprzez 

jednostkę budżetową Zakład Usług Komunalnych, z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 125A w 

Szczecinie.  

§ 2. 1. Gmina Miasto Szczecin wykonywać będzie zadanie określone w § 1 ust. 1 poprzez 

przyjmowanie bezdomnych psów z terenu Gminy Goleniów do Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 247 i zapewnienie im właściwych warunków 

bytowych oraz opieki weterynaryjnej. 

2. Na realizację zadania określonego w ust. 1 Gmina Goleniów  przekazywać będzie dotację 

dla Gminy Miasto Szczecin. 

§ 3. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania i przekazywania dotacji określone 

zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Goleniów a Gminą Miasto Szczecin. 

§ 4. Porozumienie zawarte jest do 31.12.2020 r., a wszelkie zmiany porozumienia wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 5. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z 1-miesięcznym 

wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

§ 7. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze 

stron.  

 

 

Gmina Goleniów                                                                                   Gmina Miasto Szczecin 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

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

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapobieganie 

bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie 

należy do zadań własnych gmin. W związku z koniecznością realizacji powyższego zadania, 

Gmina Goleniów zwróciła się z wnioskiem o zawarcie porozumienia międzygminnego na 

podstawie którego, bezdomne psy z terenu Gminy Goleniów będą przyjmowane do 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 247. 

Jednocześnie, Gmina Goleniów uzyskała od Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie 

prowadzącego schronisko, pisemne potwierdzenie możliwości przyjmowania bezdomnych 

psów z terenu Gminy Goleniów wraz ze wskazaniem warunków i kosztów z tym związanymi. 

W myśl art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą zawierać porozumienia 

międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań 

publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i 

obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają 

obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. 

Na mocy porozumienia Gmina Miasto Szczecin realizować będzie powierzone przez Gminę 

Goleniów zadanie poprzez jednostkę budżetową Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, a 

Gmina Goleniów zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych z jego realizacją w 

formie dotacji dla Gminy Miasto Szczecin. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego 

zadania i przekazywania dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą 

Miasto Szczecin a Gminą Goleniów. 
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