
Uchwała Nr XXIV/135/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 03 czerwca 2008 r.   

w sprawie: utworzenia celowego związku gmin pod nazwą 
Związek  Międzygminny  „Schronisko  dla  zwierząt  - 
SCHRONISKO”            

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. poz. 1002 z późn. zm.), 
oraz z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i 
czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina  Swarzędz  postanawia  utworzyć  związek  gmin  pod  nazwą  Związek 
Międzygminny „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”, wspólnie z:

1) Gminą Czerwonak,
2) Gminą Kleszczewo,
3) Gminą Komorniki,
4) Gminą Kostrzyn, 
5) Gminą Kórnik,
6) Gminą Mosina,
7) Gminą Murowana Goślina,
8) Gminą Pobiedziska,
9) Gmina Puszczykowo,
10)Gminą Suchy Las.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXII/115/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 marca 
2008  roku  w  sprawie  utworzenia  celowego  związku  gmin  pod  nazwą  Związek 
Międzygminny „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO”.

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 
do uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu  

Nr XXIV/135/2008        
z dnia 03 czerwca 2008 r

w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny 
„Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”.

W  związku  z  nieprzystąpieniem  do  Związku  Międzygminnego  gminy  Luboń 
konieczne jest przyjęcie Uchwały w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod 
nazwą  Związek  Międzygminny  „Schronisko  dla  zwierząt  –  SCHRONISKO”  w 
zmienionej treści. Zmiana dotyczy wyłącznie § 1 Uchwały, z którego należy usunąć 
gminę Luboń. 
Zgodnie z art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. 
U. z 2003 r. poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz.625, Nr 92 poz.880 i Nr 96 poz. 959, z 
2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175 poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 249 , poz. 1830) do 
zadań własnych gmin należy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 
wyłapywanie.  W  związku  z  faktem,  że  na  terenie  gminy  Swarzędz  nie  ma 
odpowiedniego  schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  zasadne  jest  utworzenie 
celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt 
–  SCHRONISKO”  Celem tego  związku  jest  budowa  schroniska  dla  bezdomnych 
zwierząt  w Skałowie  oraz jego utrzymanie i  eksploatacja.  Za takim rozwiązaniem 
przemawiają  aspekty  ekonomiczne,  ponieważ  nieracjonalna  byłaby  budowa 
schroniska na terenie każdej z gmin – uczestnika ww. Związku.


