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zawarta w dniu 11 lipca I994r. pomiędzy Gminą Nysa
w imieniu której działa Zarząd. Gminy reprezentowany przez:

1. Burmistrza Gminy - mgr inż. Mieczysława Warzechę

2. Z-cę Burmistrza Gminy - Eugeniusza Oszytko

3. Skarbnika Gminy - inż. Jadwigę Kadróg

Prudnik , , „ ,
a Gminą .....«....*.. w imieniu której działa
Zarząd Gminy reprezentowany przez ;

1. Burmistrza /Wójta/ - mgr inż. Jana Roszkowskiego

2. Członka Zarządu Gminy - Adama Jocher

3. Skarbnika Gminy - ingr Marię Tobolską

w sprawie wspólnego prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt położonego na terenie gminy Nysa we wsi Konradowa,

§ 1

Strony usta la ją, że z dniem .1*9.1...... 1994r. rozpocznie
działalność schronisko międzygminne.
Działalność schroniska prowadzona jest na nieruchomości będącej
własnością komunalną Gminy Nysa, stanowiącą działkę zabudowaną
nr 193 o pow. 0,26 ha położonej w Konradowej.

§ 2

Udział Gminy ....?̂ .ni.«•«••....... w prowadzeniu schroniska
stanowi :

1/ udział w kosztach adaptacji .1.2Z:222:?92.̂ .... co stanowi

• •**! % kosztów inwestycyjnych,

2f udział w utrzymaniu schroniska Zi:229:222.5«... co stanowi

• ••.!•• % ogólnych kosztów stałych utrzymania schroniska
w ciągu bieżącego roku.
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§ 3

1/ Gmina ..f?̂ ?̂ !?« ••••••• wpłaci należny udział kosztów
adaptacyjnych o których mowa w § 2 pkt 1 w terminie
do dnia 30 maja I994r.

2/ Na poczet kosztów utrzymania schroniska Gmina ...w.?. •••••••
przekazywać będzie zaliczkowo na konto Gminy Nysa kwotę

•I?;592j929.5l.«.« w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca br.
poprzedzającego kolejny kwartał po przedłożeniu preliminarza
wydatków z poprzedniego kwartału

3/ W terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy
Gmina Nysa przedłoży preliminarz przewidywanych kosztów
na rok następny.

§ 4

l/Ti Rozliczenie kosztów utrzymania będzie następować w okresach
kwartaInych w terminie 14 dni po zakończeniu kwartału
na podstawie faktycznie poniesionych kosztów przy uwzględnieniu
następujących dokumentów :

a/ miesięcznego wynagrodzenia obsługi
b/ kosztów utrzymania 1-go psa dziennie /wyżywienie/
c/ ilość psów ogółem w tym z terenu gminy Prudnik
d/ energia elektryczna
e/ ogrzewanie
f/ inne.

2. Gminy uczestniczą w ustalaniu kosztów utrzymania schroniska
poprzez zaakceptowanie szczegółowego preliminarza wydatków
i dochodów przedstawionego przez prowadzącego schronisko,

3. W przypadku nie przyjęcia proponowanego preliminarza wszystkie
gminy przeprowadzą rokowania zmierzające do ustalenia kosztów
w ciągu 14 dni od odmowy jego przyjęcia.

§ 5

Opóźnienie w zapłacie należności wymienionych w § 3 spowoduje
naliczenie ustawowych odsetek.
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§ 6

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem
6-miesięeznego okresu wypowiedzenia, którego upływ przypada
na koniec roku budżetowego,

§ 7
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Gminę Prudnikiwniesione
^działy ŵ an̂ fione),w §2̂ i* podlegają zwrotowi

§ 8 — "

Przystąpoenre^iowej gminy do wspólnego prowadzenia schroniska
wymaga zgody gmin - założycieli, które określą wysokość udziału
warunkującego je j przystąpienie do wspólnego prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wniesiony udział przeznacza
się na bieżące utrzymanie schroniska.

, § 9

W przypadku zbycia nieruchomości bądź rozwiązania umowy o której
mowa w § 1 przez Gminę Nysa, gminom przysługiwać będzie roszczenie
o zwrot zrewaloryzowanych poniesionych nakładów adaptacyjnych,
pomniejszonych o stopień zużycia.

§ 10

Schronisko funkcjonować będzie vs oparciu o regulamin uchwalony
przez wszystkie gminy partycypujące w utrzymaniu schroniska,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 11

1. Ustala się obsługę gmin w poszczególnych dniach tygodnia :

Gmina Nysa - poniedziałek

Gmina Otmuchów - wtorek

Gmina Paczków - środa

Gmina Prudnik - czwartek ;-:'

Gmina Skoroszyce - piątek



2. Prowadzący schronisko zobowiązany jest na zgłoszenie
udziałowca odebrać chore, ranne lub bezdomne zwierzę
w inny dzień tygodnia niż wyszczególniony w pkt 1 i jeżeli
zajdzie taka potrzeba.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane
będą przez Sąd Polubowny powołany przez udziałowców - Gminy.

§ 14

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla
każdej ze stron.

Zarząd Gminy Nysa

ń. i U MIN Y
c i u s z k i 3

48-200 P R U D N I K

Zarząd Gminy Prudnik

Roszkowsk



ANEKS Nr 1/2001

Do umowy Nr 1/94 z dnia 11 lipca 1994r. w sprawie wspólnego prowadzenia
schroniska dla zwierząt położonego na terenie gminy Nysa we wsi Konradowa
zawarty w dniu f:®.:.!?.:.f:9.?.1.F.:.. pomiędzy Gminą Nysa w imieniu której działa
Zarząd Miejski w Nysie reprezentowany przez :

1. Burmistrza Nysy .. - mgr Ryszarda Rogowskiego
2. Z-oę Burmistrza Nysy - lek wet. Eugeniusza Oszytko

a Gminą PRUDNIK w imieniu której działa Zarząd Gminy reprezentowany przez :

1 p Btirml s t rza _ .Prudnika _ _ _ - .Zenona _ Kpwa l cz_yka
2 Ż-ce Burmistrza Prudnika - Czesława Dumkiewicza

§1
W treści umowy nr 1/94 z dnia 11.07.1994r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie :
1. Przedmiotem umowy jest partycypacja Gminy PRUDNIK w kosztach utrzymania

utworzonego 01.06.1994r. miedzygminnego schroniska dla Bezdomnych Zwierzaj
w Konradowej.

2. Działalność schroniska prowadzona jest na nieruchomości będącej własnością
komunalną Gminy Nysa, stanowiącej działkę zabudowaną nr 193 o pow. 0,26 ha
położonej we wsi Konradowa.

3. Oprócz gmin stron niniejszej umowy, gminami partycypującymi w kosztach
utrzymania Schroniska są gminy : Otmuchów, Paczków, Skoroszyce, Głuchołazy

2) §2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
udział Gminy Prudnik w kosztach utrzymania schroniska na rok 2002 wynosi
25.950,00- 2ł

Od 1 stycznia 2003r. udział w kosztach utrzymania schroniska będzie określany
zgodnie z § 3 niniejszej umowy.

3) § 3 otrzymuje brzmienie

1. Udział Gminy PRUDNIK w utrzymaniu schroniska stanowi procent ogólnych
kosztów stałych utrzymania schroniska w ciągu bieżącego roku w stosunku do
ilości zamieszkałej ludności na terenie Gminy PRUDNIK wg stanu na dzień 31
grudnia roku poprzedzającego rok rozliczeniowy.

2. Koszt utrzymania schroniska w dowolnym roku kalendarzowym przypadający na
Gminę PRUDNIK będzie wyliczony wg poniższego wzoru:

T? K TU ='—x /
/

gdzie:
U - udział Gminy PRUDNIK w bieżących kosztach utrzymania Schroniska w
K - bieżący koszt utrzymania schroniska ogółem w zł
i - ilość mieszkańców gmin obsługiwanych przez schronisko npst. rocznika

statystycznego za rok poprzedzający rok rozliczeniowy

mS



!mg - ilość mieszkańców Gminy PRUDNIK obsługiwanych przez schronisko npst,
rocznika statystycznego za rok poprzedzający rok rozliczeniowy

W -wskaźnik waloryzacji kosztów
3 Wskaźnik waloryzacji kosztów utrzymania Schroniska będzie corocznie ustalany

w miesiącu wrześniu na spotkaniu przedstawicieli gmin partycypujących w
kosztach utrzymania schroniska.

4. W przypadku planowania zamierzeń inwestycyjnych będą one corocznie
przedstawiane na spotkaniu o którym mowa w § 3 ust. 3 i zatwierdzane w formie
protokołu ze spotkania.

5. Koszt realizacji zatwierdzonych zadań inwestycyjnych będzie powodował wzrost
bieżących kosztów utrzymania schroniska ogółem.

6. Strony ustalają, że udział Gminy PRUDNIK w bieżących kosztach utrzymania
Schroniska będzie płatny w ratach miesięcznych w wysokości 1/12
przypadającego udziału przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
na konto Gminy Nysa. .

7. Gmina Nysa zobowiązuje się do przesyłania kwartalnych rozliczeń kosztów ,
utrzymania schroniska w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału . Rozliczenie
będzie zawierało:
• ogólny kwartalny koszt utrzymania schroniska
• koszt utrzymania 1 - go psa dziennie
• ilość psów ogółem przebywających w Schronisku w tym przywiezionych

z terenu Gminy PRUDNIK
• ilość wyjazdów na teren Gminy PRUDNIK
• rodzaj i wysokość otrzymanych darowizn

8. W terminie 30 dni po zakończeniu roku kalendarzowego Gmina Nysa prześle
roczne rozliczenie Rosztow utrzymania schroniska na podstawie/faktycznie
poniesionych kosztów pomniejszonych o wpłaty gotówkowe z tytułu darowizn i
sprzedaży psów ze Schroniska. Rozliczenie będzie zawierało:
• ogólny roczny koszt utrzymania schroniska przypadający na poszczególne

gminy
• roczny koszt utrzymania schroniska przypadający na poszczególne gminy

pomniejszony o wpływy gotówkowe z tytułu darowizn i sprzedaży psów ze
Schroniska

» koszt utrzymania 1 - go psa dziennie
• ilość psów ogółem przebywających w Schronisku w tym przywiezionych

z terenu Gminy PRUDNIK
» ilość wyjazdów na teren Gminy PRUDNIK
• rodzaj i wysokość otrzymanych darowizn

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
Gmina PRUDNIK zobowiązuje się do współfinansowania działalności schroniska o
którym mowa w § 1 ust 1 i 2 w wysokości i na zasadach określonych w § 3 niniejsze!
umowy

5) § 5 otrzymuje brzmienie:
Opóźnienie w zapłacie należności wymienionych w § 3 ust. 2 i w sposób określony w
§ 3 ust. 6 spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.



6) § 6 otrzymuje brzmienie:
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 6 -':

miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego upływ przypada na koniec roku
kalendarzowego.

7) § 7 otrzymuje brzmienie:
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Gminy PRUDNIK z przyczyn zawinionych
przez Gminę Nysa wniesione przez Grninę PRUDNIK nakłady adaptacyjne, o których
mowa w § 2 pkt. 1 podlegają zwrotowi.

8) § 8 otrzymuje brzmienie:
Przystąpienie nowej gminy do wspólnego prowadzenia schroniska wymaga zgody
gmin partycypujących w kosztach utrzymania schroniska, które określą wysokość
udziału warunkującego jej przystąpienie do wspólnego prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt.
Wniesiony udział przeznacza się na zadania inwestycyjne i remontowe.

9) § 9 otrzymuje brzmienie:
W przypadku zbycia nieruchomości bądź rozwiązania umowy o której mowa w § 1
przez Gminę Nysa, gminom partycypującym w kosztach utrzymania schroniska
przysługiwać będzie roszczenie o zwrot zrewaloryzowanych poniesionych nakładów
adaptacyjnych, pomniejszonych o stopień zużycia.

10) § 10 otrzymuje brzmienie:
Schronisko funkcjonovyać będzie w oparciu o regulamin stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej umowy. Zmiany w treści regulaminu wymagają zgody gmin stron niniejszej
umowy oraz wszystkich gmin partycypujących w kosztach utrzymania schroniska,
wymienionych w § 1 ust. 3.

11) § 11 otrzymuje brzmienie :
1. Ustala się, że obsługa schroniska podejmować będzie czynności na terenie

Gminy PRUDNIK na wezwanie telefoniczne zgłoszone w schronisku wg.
kolejności zgłoszeń potwierdzonych przez pracowników Schroniska, nie częściej
jednak niż 4 razy w ciągu jednego miesiąca.

2. W przypadkach losowych możliwa jest dodatkowa obsługa Gminy PRUDNIK
inaczej, niż jak wynika to z zapisu § 11 ust.1, po wcześniejszym wyrażeniu zgody
przez Gminę Nysa.

3. Każdorazowy przyjazd na teren gminy powinien być potwierdzony przez
upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Prudniku.

4. W dni wolne od pracy oraz w godzinach w których schronisko jest nieczynne
obsługa schroniska jest zobowiązana odebrać chore, ranne lub bezdomne
zwierzę na zgłoszenie: policji, straży pożarnej, straży miejskiej, naczelnika
ochotniczej straży pożarnej oraz sołtysa wsi. Osoba zgłaszająca potwierdza
pracownikowi schroniska odbiór zwierzęcia. Fakt odbioru zwierzęcia obsługa
schroniska zgłasza upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w .;
Prudniku w pierwszy dzień pracy po dniu wolnym.



§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian

§ 3

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Aneks wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2002r., z tym że :
§ 3 ust. 1,2,3,4,5 umowy w brzmieniu ustalonym niniejszym aneksem wchodzą w
życie z dniem 01 stycznia 2003r.

Gmina Nysa

O

Gmina Prudnik
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ANEKS Nr 2

Do umowy Nr 1/94 z dnia 11 lipca 1994r. w sprawie wspólnego prowadzenia
Schroniska dla Zwierząt położonego na terenie gminy Nysa we wsi Konradowa,
zmienionej aneksem Nr 1/2001 wdniu 28.12.2001r.,
zawarty w dniu 12.10.2010r. w Nysie
pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa :

Burmistrz Nysy- Jolanta Barska

a Gminą Prudnik, w imieniu której działa :

Burmistrz Prudnika - Franciszek Fejdych

§1

W treści umowy nr 1/94 z dnia 11.07.1994r. wprowadza się następujące zmiany :
1) w§3 ust. 6 :
Strony ustalają, że udział Gminy Prudnik w bieżących kosztach utrzymania
Schroniska będzie płatny w ratach miesięcznych w wysokości 1/12 przypadającego
udziału przelewem na konto Gminy Nysa do dnia 25-go każdego miesiąca.
Gmina Nysa zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w terminie do 7-go dnia
każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
2) w§ 11 ust.1 :
Ustala się, że obsługa schroniska będzie podejmować czynności na terenie Gminy
Prudnik samodzielnie dokonując lustracji gminy lub na wezwania telefoniczne wg
kolejności zgłoszeń bez ustalania limitu ilości interwencji, nie rzadziej jednak niż dwa
razy w miesiącu.
3) w §11 ust. 4 :
W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez policję, straż miejską, straż pożarną, lub
sołtysa wsi w dni wolne od pracy oraz godzinach, w których schronisko jest
nieczynne obsługa schroniska dokona odbioru bezdomnego zwierzęcia niezwłocznie
w pierwszy dzień pracy po wolnym dniu. Fakt odbioru zwierzęcia obsługa schroniska
zgłasza uprawnionemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Prudniku.

§2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.
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§4

tAheks wchodzi w żucie z dniśm 01 stycznia 2011 r.
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