
UCHWAŁA Nr XXII/160/2020 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 12 listopada 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego 
z Gminą Jarocin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Rada  Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie 
Jarocin części zadania własnego Gminy Rozdrażew związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym 
zwierzętom. 

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1, określa Porozumienie, którego 
projekt stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew . 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Wiesław Jankowski 
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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

z dnia ……………………………. r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Jarocin części zadania własnego Gminy
Rozdrażew związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom

zawarte w Jarocinie pomiędzy

Gminą Jarocin z siedzibą przy Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………

zwaną dalej Gminą Przyjmującą

a

Gminą Rozdrażew z siedzibą przy ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Gminą Przekazującą

na podstawie uchwały Nr ………………….. Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia ………………………..

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą

Rozdrażew oraz uchwały Nr …………………. Rady Gminy Rozdrażew z dnia ………………………..

w sprawie …………………………….,

Strony zawierają porozumienie (zwane dalej Porozumieniem) o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest przekazanie Gminie Przyjmującej przez

Gminę Przekazującą realizacji części zadania własnego związanego z zapewnieniem

opieki bezdomnym zwierzętom w zakresie przyjmowania bezdomnych psów

pochodzących z terenu Gminy Przekazującej oraz zapewnienia utrzymania i opieki

nad tymi psami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie (zwanego

w dalszej części porozumienia „Schroniskiem”).

2. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku w roku 2021 będzie sprawowana

przez organizację pozarządową wyłonioną przez Gminę Jarocin w ramach

ogłoszonego otwartego konkursu ofert ogłoszonego dla podmiotów, o których mowa

w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 Porozumienia), z którą Gmina
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Przyjmująca podpisze stosowną umowę (zwaną w dalszej części Porozumienia

„organizacją pozarządową”).

§ 2

1. Gmina Przekazująca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych

z funkcjonowaniem w 2021 roku Schroniska oraz z korzystaniem z świadczonych

przez nie usług. Usługi te będą polegały w szczególności na utrzymywaniu stanu

gotowości do zapewnienia oraz w razie potrzeby zapewnieniu w roku 2021 przyjęcia

i opieki w Schronisku nad maksymalnie 10 bezdomnymi psami odłowionymi z

terenu Gminy Przekazującej w roku 2021, pod warunkiem przebywania w Schronisku

w tym samym czasie nie więcej niż 7 psów z terenu Gminy Przekazującej.

Ponadto, Gmina Przekazująca uczestniczyć będzie w kosztach niezbędnych

do umożliwienia korzystania przez organizację pozarządową, o której mowa w §1

ust. 2 Porozumienia, z budynku Schroniska oraz w innych kosztach, których

poniesienie jest niezbędne dla wykonania zadania polegającego na prowadzeniu

i obsłudze Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

2. Psy pochodzące z terenu Gminy Przekazującej przebywające w Schronisku w dniu

31.12.2020r. od dnia 01.01.2021 r. zostaną objęte opieką na mocy niniejszego

Porozumienia i będą uwzględniane przy obliczaniu wskazanej w ust. 1 liczby psów

przebywających w Schronisku w tym samym czasie.

3. Opieka nad bezdomnymi psami będzie polegała przede wszystkim na utrzymywaniu

stanu gotowości do zapewnienia oraz w razie potrzeby zapewnieniu wyżywienia,

odpowiedniego lokum, bieżącej opieki w tym weterynaryjnej oraz, jeżeli zaistnieje

taka możliwość, przekazaniu do adopcji.

§ 3

Gmina Przekazująca zobowiązuje się do:

1. przekazania dotacji celowej na ponoszenie kosztów związanych z realizacją

niniejszego Porozumienia, tj. uiszczenia określonej w niniejszym Porozumieniu

ustalonej kwoty (określonej w § 5).

2. odebrania na własny koszt psów pochodzących z terenu Gminy Przekazującej, które

będą znajdowały się w Schronisku na dzień zakończenia niniejszego Porozumienia.

Przy czym nie będzie to konieczne, w przypadku kontynuowania w tym zakresie

współpracy z Gminą Przyjmującą na kolejny okres czasu.

§ 4

1. Przekazanie do Schroniska nowego bezdomnego psa z terenu Gminy Przekazującej

następować będzie po telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu przekazania

pomiędzy pracownikiem Urzędu Gminy Przekazującej a osobą pracującą

w Schronisku.
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2. W przypadku, gdy potrzeba przyjęcia do Schroniska bezdomnego psa z terenu

Gminy Przekazującej będzie miała miejsce poza godzinami pracy Urzędu Gminy

Przekazującej, wówczas osoby pracujące w Schronisku przyjmą psa do Schroniska

i niezwłocznie powiadomią Gminę Przekazującą o zaistniałym fakcie.

3. Odławianie i transport bezdomnych psów z terenu Gminy Przekazującej należy do

Gminy Przekazującej.

4. Gmina Przekazująca w 2021 roku pozostawia pod opieką Gminy Przyjmującej psy,

które zostały odłowione z jej terenu w latach ubiegłych i nie zostały zaadoptowane

ani nie nastąpił ich zgon i na dzień 31.12.2020 r. będą przebywały w Schronisku. Psy

te zostaną objęte opieką przez Schronisko.

5. Strony wskazują niżej podane numery telefonów do kontaktów roboczych w sprawie

niniejszego porozumienia:

- Gminy Przyjmująca: 62 749 95 41,

- Gminy Przekazującej: 62 722 13 05.

§ 5

1. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją niniejszego porozumienia Gmina

Przekazująca przekaże Gminie Przyjmującej dotację celową w wysokości

32 915,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset piętnaście złotych

00/100).

2. Dotacja celowa określona w ust. 1 będzie przekazana w dwunastu transzach:

1) 2 743,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złote

00/100) płatna do 10.01.2021r.,

2) 2 743,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złote

00/100) płatna do 10.02.2021r.,

3) 2 743,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złote

00/100) płatna do 10.03.2021r.,

4) 2 743,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złote

00/100) płatna do 10.04.2021r.,

5) 2 743,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złote

00/100) płatna do 10.05.2021r.,

6) 2 743,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złote

00/100) płatna do 10.06.2021r.,

7) 2 743,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złote

00/100) płatna do 10.07.2021r.,

8) 2 743,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złote

00/100) płatna do 10.08.2021r.,

9) 2 743,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złote

00/100) płatna do 10.09.2021r.,

10)2 743,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złote

00/100) płatna do 10.10.2021r.,

11)2 743,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złote

00/100) płatna do 10.11.2021r.,
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12) 2 742,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote

00/100) płatna do 01.12.2021r.

na poniższy rachunek bankowy Gminy Jarocin:

Santander Bank Polska S.A. O/Jarocin 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880

3. Strony określają termin wykorzystania dotacji do 31 grudnia 2021 roku.

§ 6

1. Środki finansowe określone w § 5, otrzymane od Gminy Przekazującej, zostaną

przekazane przez Gminę Przyjmującą Organizacji pozarządowej, która wygra otwarty

konkurs ofert (z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 porozumienia).

2. Po zakończeniu 2021 roku, do dnia 30 stycznia 2022 roku, nastąpi rozliczenie roczne

dotacji, w którym Gmina Przyjmująca przedstawi Gminie Przekazującej sposób

i wysokość wydatkowania środków otrzymanych z Gminy Przekazującej oraz liczbę

psów przyjętych do Schroniska w roku 2021 i liczbę psów pozostałych w Schronisku

na dzień 31.12.2021r.

3. Dotacja udzielona Gminie Przyjmującej z budżetu Gminy Przekazującej w części

niewykorzystanej w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 niniejszego Porozumienia,

podlega zwrotowi do budżetu Gminy Przekazującej w terminie do dnia 31 stycznia

2022 roku na poniższy rachunek bankowy Gminy Przekazującej:

…………………………………..

§ 7

W przypadku braku wpływu środków finansowych od Gminy Przekazującej wg zasad

ustalonych w § 5 niniejszego Porozumienia, Gmina Przyjmująca ma prawo naliczyć

odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i odmówić przyjęcia psa

do Schroniska.

§ 8

1. W przypadku zaprzestania prowadzenia Schroniska, Gmina Przyjmująca

zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Porozumienia w trybie

natychmiastowym, co Gmina Przekazująca w pełni rozumie, akceptuje i wyraża

na to zgodę.

2. W uzasadnionych przypadkach każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia

Porozumienia z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Strony Porozumienia mogą rozwiązać niniejsze porozumienie w dowolnym czasie

w drodze porozumienia stron.

4. W przypadku zaistnienia jednej z powyżej określonych okoliczności, która

skutkować będzie rozwiązaniem Porozumienia, Strony ustalą sposób rozliczenia

według stanu realizacji na dzień rozwiązania Porozumienia, a psy przyjęte

z terenu Gminy Przekazującej pozostające w danym czasie w Schronisku, zostaną

przekazane - po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu - Gminie

Przekazującej, bądź też (jeżeli Gmina Przyjmująca przedstawi taką propozycję)
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zostanie zawarte z Gminą Przekazującą osobne porozumienie tylko w zakresie

opieki nad psami z terenu Gminy Przekazującej, które znajdować się będą

w danym czasie w Schronisku.

5. W przypadku, gdy otwarty konkurs ofert dla podmiotów, o których mowa w art. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie dotyczący prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt nie

zostanie rozstrzygnięty lub Gmina Przyjmująca wybierze inną formę wyboru

podmiotu realizującego przedmiotowe zadanie, Gmina Przekazująca wyraża

zgodę

na przekazanie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia schroniska w innej

formie, niż na podstawie otwartego konkursu ofert (w tym dla innego podmiotu

niż określonego w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie), przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących przepisów

prawa. Jednakże w przypadku, gdy nie będzie możliwym przekazanie realizacji

zadania innemu podmiotowi Gmina Przyjmująca jest upoważniona do rozwiązania

niniejszego porozumienia w trybie określonym w § 8 ust. 1.

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej,

wskazujących na trudności w wyborze podmiotu prowadzącego schronisko dla

bezdomnych zwierząt w Radlinie w roku 2021, Gmina Przyjmująca niezwłocznie

poinformuje o tym Gminę Przekazującą.

§ 9

Porozumienie zawarte jest na czas określony, tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia

31.12.2021 r.

§ 10

1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z Porozumienia podlegać będą rozpoznaniu

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Gminy Przyjmującej.

§ 11

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego.

§ 12

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla

każdej ze Stron.

Za Gminę Przyjmującą: Za Gminę Przekazującą:
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Uzasadnienie

Na podstawie 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020
poz. 713) 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 2020 poz. 638) jest zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom należy do zadań własnych gminy. W związku z brakiem schroniska dla bezdomnych
zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew zasadnym jest podjęcie uchwały umożliwiającej dalsze
korzystanie ze schroniska w Radlinie,

  

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski 
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