
POROZUMIENIE

w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Zawarte dnia 22,012015 roku pomiędzy Gminą Miejską Iława z siedzibą w Iławie ui. Niepodległości 13, NIP
744-166-00-83 reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Iławy - Adama Żylińskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Moszczyńskiej,
zwaną dalej „Właścicielem Schroniska"

a Gminą Susz reprezentowaną przez
Burmistrza Susza - Krzysztofa Pietrzykowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Susz - Bożeny Chmielewskiej,
zwaną dalej „Gminą"

w sprawie przekazania Właścicielowi Schroniska dotacji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie psów
z terenu Gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do
31 grudnia 2015 r,

§1
1. Właściciel Schroniska zobowiązuje się do przyjmowania psów z terenu Gminy zgodnie z zasadami

określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj, Di. U. z 2013 r, póz. 856)
i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy poprzez:
1} Utrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, tj, zapewnienie odpowiednich

warunków bytowych, wyżywienie, bieżącą opiekę, w tym weterynaryjną oraz szukanie nowego domu
dla zwierzęcia,

2) Prowadzenie rejestru zwierząt przyjętych z terenu Gminy oraz niezbędnej dokumentacji
rozliczeniowej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w schronisku.

2. Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów utrzymywania psów pochodzących z jej terenu
i przekazywania Właścicielowi Schroniska dotacji na ten cef.

3. Gmina zobowiązuje się do współpracy w staraniach o adopcję psów poprzez udostępnienie informacji na
stronie internetowej, propagowanie działań służących zapobieganiu bezdomności zwierząt,
organizowanie akcji edukacyjnych oraz zbiórki karmy,

4. W imieniu Właściciela Schroniska zadania związane z prowadzeniem schroniska wykonuje
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt OTÓŻ Animals, z siedzibą ui. Świętojańska 41/16, 81-
391 Gdynia.

5. Właściciel Schroniska powiadomi każdorazowo Gminę o zmianie firmy prowadzącej schronisko.

§2
1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Właściciel schroniska zobowiązuje się do przekazania informacji (w formie pisemnej) o ilości psów

przebywających w schronisku w danym miesiącu z terenu Gminy do 5 dnia następnego miesiąca.
3. Przyjmuje się, że informacje, o których mowa w ust. 2 stanowią podstawę do rozliczenia dotacji za 2015

rok,
4. Właściciel schroniska zobowiązuje się do przekazania rozliczenia z całości otrzymanej dotacji do

15 stycznia 2016 roku.
5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez obie strony, z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2015 r.



§3

1, Dotacja w łącznej wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem
na bieżące utrzymanie 20 psów z terenu Gminy będzie przekazywana na konto Urzędu Miasta Iława
(Bank Millenium S.A. 27 1160 2202 0000 0000 6192 1335) w następujących wpłatach i terminach:

1) Za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 listopada 2015 r. w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące
pięćset złotych 00/100} w terminie do 15 dnia następnego miesiąca,

2) Za miesiąc grudzień 2015 r, w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
w terminie do 20.12.2015 r,

§4

1. Szczegółowe zasady i warunki przyjmowania bezdomnych psów z Gminy:
1) Porozumienie nie obejmuje wyłapywania psów z terenu Gminy i przewożenia ich do schroniska,
2} Gmina ma obowiązek przed przekazaniem psa do schroniska do jego zaszczepienia przeciwko

wściekliźnie,
3) W przypadku przyjęcia suk i psów w ramach niniejszego porozumienia, muszą być one

wysterylizowane i wykastrowane,
4) W przypadku padnięcia psa lub oddania go do adopcji wpłacone należności nie podlegają zwrotowi,

a w to miejsce Gmina może umieścić kolejnego psa w schronisku,
5) Na okoliczność przyjęcia psa do schroniska, zgodnie z zapisami określonymi w pkt 2 i 3 każdorazowo

zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, zawierający dane identyfikacyjne psa,
6) Gmina zobowiązuje się do odebrania na własny koszt w terminie do 30 dni od ostatniego dnia

obowiązywania porozumienia wszystkich psów przekazanych do schroniska, jeżeli nie zawrze
z Właścicielem Schroniska porozumienia na 2016 rok. Deklaracje przystąpienia do współpracy
w roku 2016 należy złożyć do 1 grudnia 2015 r.,

7) Gmina ma obowiązek pokrycia faktycznych kosztów utrzymania psa do czasu jego odbioru, adopcji
lub padnięcia.

§5

Przedstawiciele Gminy mają prawo w obecności przedstawicieli Właściciela Schroniska do kontroli
dokumentacji dotyczącej przyjętych psów z terenu Gminy.

§6
Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

§7

Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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