
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

Zawarte dnia >&.•&%>.. 2011 r. w Komornikach pomiędzy:

Gminą Komornik!, reprezentowaną przez:
mgr inż. Jana Brodę Wójta Gminy Komorniki
przy kontrasygnacie
mgr Małgorzaty Pińczak - Skarbnika Gminy Komorniki

zwaną dalej „Gminą"
a
Miastem Puszczykowo

reprezentowanym przez:
mgr Andrzeja Balcerka - Burmistrza Miasta Puszczykowa
przy kontrasygnacie:
mgr Piotra Łoździna - Skarbnika Miasta Puszczykowa

zwanym dalej „Miastem"

łącznie dalej zwani „Stronami"

Działając na podstawie art.74 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 z zm.) w związku z art. 11 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 106, póz. 1002 z zm.) pomiędzy
Stronami zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:

§1

Strony postanawiają, iż niniejsze porozumienie określa zasady powierzenia zadania
publicznego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy
oraz Miasta, poprzez urządzenie i prowadzenie tymczasowego przytuliska dla bezdomnych
psów.

§2

1. Gmina zobowiązuje się do wybudowania przytuliska dla psów, w miejscowości
Łęczyca, w terminie do dnia 30 września 2011 r. oraz do zapewnienia opieki
bezdomnym psom z terenu Gminy oraz Miasta do czasu ich adopcji lub przekazania
do schroniska.

2. Gmina oświadcza, iż jest w posiadaniu projektu przytuliska dla psów zlokalizowanego
na terenie Gminy Komorniki.

§3

1. Miasto zobowiązuje się do zwrotu Gminie 50% kosztów sporządzenia projektu
architektoniczno-budo wlanego.



2. Strony zobowiązują się do pokrycia po 50% kosztów:, przygotowania terenu,
wybudowania przytuliska dla psów oraz zakupu kojców dla psów na podstawie oferty
Wykonawcy wybranego do wybudowanie przytuliska dla zwierząt zlokalizowanego
na terenie Gminy w miejscowości Łęczyca.

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. l i 2, w
łącznej wysokości nie większej niż kwota 50 000 zł brutto.

4. Miasto zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej na realizację zadania, o którym
mowa w ust. 1. Dotacja celowa określona została w uchwale nr 64/11/VI Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 31.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 18/11/YI Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 25.02.2011 r.

5. Potwierdzeniem wybudowania przytuliska dla psów będzie sporządzenie protokołu
zdawczo - odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

6. Protokół, o którym mowa w ust. 5 stanowić będzie podstawę do wystawienia przez
Gminę not obciążeniowych.

7. Miasto dokonywać będzie płatności przypadających na nie części kosztów, o których
mowa w ust. l i 2 w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Gminę not
obciążeniowych..

8. W przypadku wzrostu kosztów ponad kwotę, o której mowa w ust. l, Miasto pokryje
50% dodatkowych wydatków, po wyrażeniu zgody przez Radę Miasta Puszczykowo
w formie uchwały.

§ 4

1. Realizacja zadania polegać będzie na odbiorze żywych psów wyłapywanych na
terenie Gminy i Miasta, przez odpowiednie służby wykonujące zadania w tym
zakresie. Na terenie Miasta powyższe zadania zlecone zostały Straży Miejskiej, a na
terenie Gminy zadania zlecone zostały Straży Gminnej.

2. Strony zgodnie postanawiają, iż niedopuszczalny jest odbiór żywych psów od innych
podmiotów, niż określone w ust. l zd. 2.

3. Realizacja zadania określonego w niniejszym porozumieniu wykonywana będzie
przez Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca" Sp z o.o. ul. Poznańska 6
62-051 Łęczyca.

4. Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca" Sp z o.o. zobowiąże się do
współpracy z Fundacją dla zwierząt „Animalia" z siedzibą w Poznaniu ul. Polanka 35
w zakresie adopcji psów oraz kontroli warunków w jakich przebywają zwierzęta.

5. Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca" Sp z o.o. zobowiązane będzie do
wykonywania zadań z należytą starannością, a w szczególności zobowiązane będzie
do dbania o powierzone mu do opieki zwierzęta oraz ponosić będzie całkowitą
odpowiedzialność za przyjęte pod opiekę zwierzęta.

6. Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca" Sp z o.o. zobowiązane będzie do
prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonywania
zadań pod względem rzeczowym i finansowym, w szczególności zobowiązane będzie
do prowadzenia rejestracji zwierząt, obejmującego: miejsce znalezienia, podmiot
przekazujący zwierzę oraz liczbę dni pobytu zwierzęcia w przytulisku, z
rozgraniczeniem na poszczególne miesiące.

7. Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca" Sp z o.o. umożliwi wejście na
teren przytuliska przedstawicielom Gminy i przedstawicielom Miasta, w celu
sprawdzenia sposobu realizacji zadania.



§5

1. Udział Miasta i Gminy w kosztach realizacji zadania będzie obliczany wg poniższej
kalkulacji:
1. ryczałt miesięczny za utrzymanie przytuliska (bez względu na ilość zwierząt)
2500 zł netto plus VAT ponoszone będzie rzeź Gminę i Miasto po połowie
2. ryczałt dzienny za pobyt zwierzęcia bezdomnego w przytulisku 4,50 zł /dobę netto

plus VAT
3. Cenę ryczałtową obejmującą opiekę nad przytuliskiem 150 zł netto plus VAT.
Opłata obejmuje:
- okresowo - l raz w miesiącu sprawdzenie warunków sanitarnych w przytulisku
- kontrola nowo przyjętych psów do przytuliska
- wystawienie wymaganych dokumentów nowo przyjętych do przytuliska psom
- dokonywanie wpisów w książce kontroli sanitarnej przytuliska wykonywanych
czynności weterynaryjno-sanitarnych
Dodatkowe wizyty w przytulisku oraz szczepienia profilaktyczne i konieczne zabiegi
zgodnie z załączonym do oferty cennikiem usług.

2. Koszty, o których mowa w ust. l pkt. 2-3 pokrywane będą przez Strony na podstawie
wystawionego przez Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca" Sp z o.o
wyciągu z rejestru na dany kwartał o którym mowa w § 4 ust. 6 niniejszego
porozumienia obejmującego miejsce znalezienia zwierzęcia, podmiot przekazujący
zwierzę oraz liczbę dni pobytu zwierzęcia w przytulisku.

3. Strony zgodnie postanawiają, iż każda z nich pokrywa koszty, o których mowa w ust.
l pkt 2-3, jedynie za zwierzęta pochodzące z jego terenu.

4. Koszty Miasta będą pokrywane w formie dotacji celowej przekazywanej gminie.

§6

1. Wyciąg, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszego porozumienia stanowić będzie
podstawę do wystawienia przez Gminę not obciążeniowych. Wyciągi będą stanowić
załącznik do not obciążeniowych.
2 Zapłata należności, wynikająca z not obciążeniowych wystawianych przez Gminę
nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty Miastu.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z
2003 r Nr 106 póz. 1002 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. nr 157 póz. 1240 ze zm.).

§8

Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

l .Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.



1. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Porozumienie może zostać rozwiązane na mocy porozumienia Stron.

§10
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszego porozumienia podlegać będą
właściwości sądów powszechnych w Poznaniu.

§11

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron porozumienia.

§12

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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