
 

 

POROZUMIENIE  

PREZYDENTA MIASTA PIŁY 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie realizacji zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, 

zawarte pomiędzy: Gminą Piła z siedzibą przy Placu Staszica 10, 64-920 Piła, NIP: 764-26-14-167, 

REGON: 570791164, reprezentowaną przez: Piotra Głowskiego – Prezydenta Miasta Piły, przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Piła – Eweliny Ślugajskiej, a Gminą Miasto Złotów, z siedzibą przy Alei 

Piasta 1, 77-400 Złotów, NIP: 767-166-94-26, REGON: 570791342, reprezentowaną przez: Adama Pulita 

 – Burmistrza Miasta Złotowa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasto Złotów – Jadwigi Skórcz, 

zwanych łącznie „Stronami”. 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 122.), uchwały Nr LVIII/743/18 Rady Miasta Piły z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego oraz uchwały Nr XLIV.320.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 

29 października 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. Strony uwzględniając łączący je 

cel troski o bezdomne zwierzęta, jak również uwzględniając zasady racjonalnego i ekonomicznego 

gospodarowania, postanawiają, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Miasto Złotów powierza a Gmina Piła przyjmuje do realizacji od dnia 1 stycznia 2019 roku 

zadanie publiczne w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz ich wyłapywania. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) odławianie bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Miasto Złotów, na zasadach określonych w ust. 5, 

2) zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom poprzez zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt 

w Pile położonym przy ul. Na Leszkowie 8 (dalej jako schronisko dla zwierząt w Pile), 

3) sterylizację albo kastrację psów i kotów umieszczonych w schronisku dla zwierząt w Pile, 

4) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru do bazy danych, 

5) usypianie ślepych miotów psów i kotów umieszczonych w schronisku dla zwierząt w Pile, 

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów i kotów umieszczonych w schronisku dla zwierząt w Pile. 

3. Gmina Piła zobowiązuje się do zapewnienie bieżącej gotowości realizacji zadań wymienionych 

w ust. 2 pkt 1 – 2 przez cały okres trwania Porozumienia. 

4. Przejęte zadanie realizowane będzie z uwzględnieniem wymogów prawnych z zakresu ochrony zwierząt 

oraz zasad racjonalnego i ekonomicznego gospodarowania. 
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5. Odławianie bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Miasta Złotów i przewóz do schroniska odbywać 

się będzie wedle następujących zasad: 

1) na telefoniczne/e - mailowe zgłoszenie przedstawiciela Gminy Miasta Złotów od wtorku do czwartku 

w godzinach od 7:00 do 15:00, w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 16:00 oraz w piątki od 7:00 do 

14:00, natomiast poza tymi godzinami i w dniach wolnych od pracy, na telefoniczne zgłoszenie 

przedstawiciela Miasta Złotów, Policji lub Państwowej Straży Pożarnej, 

2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie ich transportu do schroniska nastąpi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do posługiwania się urządzeniami i środkami 

nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadającym cierpienia wyłapywanym zwierzętom, przy 

czym w Gmina Piła zobowiązana jest przystąpić do ich wyłapania w możliwie najkrótszym czasie, 

nie przekraczającym 12 godz. od chwili zgłoszenia, 

3) Gmina Piła zobowiązana jest zapewnić całodobowo możliwość kontaktu telefonicznego w celu 

przyjmowania zgłoszeń dotyczących konieczności wyłapania bezdomnego zwierzęcia, 

6. Poza zakresem Porozumienia międzygminnego pozostaje: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

3) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

5) znakowanie zwierząt innych niż przebywające w schronisku dla zwierząt, 

6) opieka nad innymi zwierzętami aniżeli psy i koty. 

7. Porozumienie międzygminne nie obejmuje przejęcia przez Gminę Piła praw i obowiązków Gminy 

Miasta Złotów związanych z wydaniem decyzji administracyjnych oraz uchwalenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

§ 2. 1. Gmina Miasto Złotów zobowiązuje się współpracować z Gminą Piła przy realizacji Porozumienia 

międzygminnego, o którym mowa w § 1 ust. 1, w szczególności w zakresie poszukiwanie właścicieli dla 

bezdomnych psów i kotów umieszczonych w schronisku dla zwierząt w Pile. 

2. Gmina Miasto Złotów zobowiązuje się do przekazania Gminie Piła na realizację zadania, określonego 

w § 1 ust. 1 w 2019 roku oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych i inwestycyjnych 

w celu dostosowania schroniska dla zwierząt w Pile dla potrzeb realizacji zadania dotacji celowej 

odpowiadającej udziałowi w kosztach realizacji powierzonego zadania oraz w kosztach dostosowania 

schroniska dla zwierząt w Pile (dalej jako Dotacja). 

§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 2 wyliczona zostanie z uwzględnieniem: 

1) elementu kwoty stałej - tytułem zapewnienia bieżącej gotowości przyjęcia i utrzymania zwierząt (psów lub 

kotów) z Gminy Miasta Złotów w wysokości rocznej: 19.344,60 zł (słownie dziewiętnaście tysięcy trzysta 

czterdzieści cztery zł 60/100), 

2) elementu kwoty zmiennej - tytułem przyjęcia i utrzymania zwierzęcia z Gminy Miasta Złotów, 

w wysokości: 6,73 zł /1 zwierzę/dobę (słownie: sześć zł 73/100), 

3) elementu kwoty zmiennej - tytułem wyłapywania i dostarczania bezdomnego zwierzęcia z terenu Gminy 

Miasta Złotów do schroniska w wysokości: 

- koszty sprzętowe: 16,94 zł/ 2 h interwencji, 

- stawka 0,8358 zł/km; 

4) elementu kwoty zmiennej – tytułem dokonania sterylizacji lub kastracji zwierzęcia w wysokości do 

170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt zł 00/100), 

5) kwoty na przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych i inwestycyjnych w celu dostosowania 

schroniska dla zwierząt w Pile dla potrzeb realizacji zadania określonego § 1 ust. 1 w wysokości 

50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100); 
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2. Rozliczenie Dotacji następować będzie: 

1) w transzy jednorazowej, płatnej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Porozumienia w zakresie kwoty 

o której mowa § 3 ust. 1 pkt 5, 

2) w transzach miesięcznych, w oparciu o miesięczne zestawienie sporządzane przez Gminę Piła, które 

zawierać będzie dane: 

a) miesięcznej kwoty stałej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 

b) iloczynu kwoty zmiennej wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2 oraz ilości zwierząt rzeczywiście przyjętych 

i utrzymywanych w danym miesiącu, 

c) iloczynu kwoty zmiennej wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 3 oraz ilości zwierząt rzeczywiście wyłapanych 

i dostarczonych do schroniska w danym miesiącu, 

d) iloczynu kwoty zmiennej wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 4 oraz ilości zwierząt rzeczywiście 

wysterylizowanych lub wykastrowanych w danym miesiącu. 

3. Wysokość transzy miesięcznej za grudzień 2019 w zakresie obejmującym dane określone 

w ust. 2 pkt 2 lit b-d, ustalana będzie zaliczkowo w oparciu o prognozowane zapotrzebowanie. 

4. Zestawienie miesięczne, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Gmina Piła przekazywać będzie Gminie Miasto 

Złotów w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po okresie stanowiącym przedmiot rozliczenia, przy 

zastrzeżeniu, że, zestawienie miesięczne za: 

a) styczeń, luty i marzec 2019 r. (pierwszy kwartał 2019 r.) nastąpi, w terminie do 5 kwietnia 2019 r. 

b) grudzień nastąpi wraz z rozliczeniem rocznym, które przekazywane będzie w terminie do 15 stycznia roku 

następującego po roku realizacji zadania. 

5. Gmina Miasto Złotów zobowiązuje się przekazywać Gminie Piła transze, o których mowa w § 

3 ust. 2 pkt 2 w terminie 14 dni od dnia przekazania zestawienia miesięcznego, przy zastrzeżeniu, że płatność 

transz miesięcznych za: 

a) pierwszy kwartał 2019 r. (styczeń, luty i marzec) nastąpi, w terminie do 14 kwietnia 2019 r., 

b) grudzień nastąpi w terminie płatności transzy za listopad. 

6. Dotacja roczna przekazywana będzie Gminie Piła na rachunek bankowy Gminy Piła 63 1020 4027 0000 

1702 1119 2947. 

7. Bieżący stan zaangażowania środków Dotacji podlega comiesięcznej weryfikacji przez Gminę Miasto 

Złotów. 

8. Dotacja roczna w części niewykorzystanej do końca danego roku budżetowego zostanie zwrócona przez 

Gminę Piła na rachunek bankowy nr 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010 Gminy Miasto Złotów w terminie do 

dnia 31 stycznia roku następnego. 

9. W przypadku wypowiedzenia porozumienia przez którąkolwiek ze stron sumę kwot o których mowa 

w ust. 1 pkt 1 i 5 dzieli się przez liczbę miesięcy na jakie zostało zawarte porozumienie, a iloczyn uzyskanej 

w ten sposób kwoty oraz liczby miesięcy pozostałych do końca roku budżetowego uważa się za kwotę dotacji 

niewykorzystanej. 

§ 4. 1. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do 31 grudnia 2019 r. 

2. Porozumienie może zostać przedłużone na dalszy okres. 

3. Każda ze stron Porozumienia może je wypowiedzieć z zastosowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

4. W przypadku wypowiedzenia Porozumienia międzygminnego Gmina Miasto Złotów zobowiązuje się do 

odebrania wszystkich zwierząt przekazanych z jej terenu do schroniska dla zwierząt w Pile nie później niż do 

końca okresu wypowiedzenia. 

5. W przypadku nieodebrania zwierząt w terminie, o którym mowa w ust. 3, Gmina Piła obciąży Gminę 

Miasto Złotów pełnymi kosztami opieki nad pozostawionymi zwierzętami. 
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6. W przypadku wygaśnięcia Porozumienia zasady określone w ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio, z tym że 

termin odbioru zwierząt upływa ostatniego dnia obowiązywania Porozumienia. 

§ 5. Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia międzygminnego wymaga dla swojej ważności 

zachowania formy pisemnej. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem międzygminnego mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 7. Spory wynikające z niniejszego Porozumienia będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Gminy 

Piła lub właściwe organy administracyjne. 

§ 8. Treść niniejszego Porozumienia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

  

Burmistrz Miasta Złotowa 

(-) Adam Pulit 

 

Skarbnik Gminy Miasto Złotów 

(-) Jadwiga Skórcz 

Prezydent Miasta Piły 

(-) Piotr Głowski 

 

Skarbnik Gminy Piła 

(-) Ewelina Ślugajska 
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