
                                                                                                                        PROJEKT NR 13 

 

Uchwała nr 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 

 

w sprawie zawarcia porozumienia.  

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13, art. 18 ust. ust. 1 i ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 

1515) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Giżycko porozumienia w sprawie wspólnego 

utrzymania cmentarzy komunalnych Gminy Miejskiej Giżycko. 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.                             

W szczególności zadania własne obejmują sprawy cmentarzy gminnych. 

Art. 8 ust. 1 stanowi, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające             

w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej zaś ust. 2 pkt. 12 określa, iż                       

do wyłącznej właściwości rady gminy należy  podejmowanie uchwał w sprawach 

współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku. 

Ponadto art. 74. ust. 1 mówi, że gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w 

sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych natomiast ust. 2 

stanowi, że 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. 

Podjęcie tej uchwały będzie dawało zgodę Burmistrzowi  Miasta Giżycka na zawarcie 

porozumienia z Wójtem Gminy Giżycko w obszarze współfinansowania wspólnego 

utrzymania cmentarzy w sytuacji gdy wystąpi deficyt w tej działalności. 

Z poniższej analizy wynika, że na działalności związanej z zarządzaniem cmentarzami 

komunalnymi Gminy Miejskiej Giżycko w latach 2012 – 2014 została wykazana strata w 

związku z wejściem w życie nowych zasad i opłat związanych zagospodarowaniem i 

odbiorem odpadów komunalnych. 

Zestawienie wpływów i kosztów w okresie od 2011 do 2014 roku 

Rok Wpływy w 

zaokrągleniu 

Koszty w zaokrągleniu Stan za rok 

2011 192 200 zł 139 700 zł + 52 500 zł  

2012 138 200 zł  169 800 zł – 31 600 zł 

2013 136 000 zł  220 000 zł – 84 000 zł 

2014 186 200 zł  246 500 zł – 60 300 zł 

Ponadto w przyszłym roku jest potrzeba przygotowania kolejnych miejsc grzebalnych na 

nowszej części cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Gajewie (niwelacja terenu, 

kontynuacja budowy głównej alejki z kostki wraz z obrzeżami chodnikowymi, budowa alejek 

pobocznych o nawierzchniach żwirowych wraz z obrzeżami chodnikowymi oraz wyznaczenie 

i wykonanie 4 kwater na około 720 miejsc grzebalnych). 

Porozumienie będzie przewidywało, iż w przypadku gdy w roku bieżącym lub latach 

kolejnych pojawi się taka sytuacja Gmina Miejska Giżycko wraz Gminą Giżycko będą 

pokrywały stratę proporcjonalnie do ilości pochówków. 

 

 

 


