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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie powierzenia wykonania Gminie Brzeg przez Gminę Skarbimierz zadania publicznego
związanego z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym
zawarte pomiędzy:
Gminą Brzeg, z siedzibą w Brzegu, przy ul. Robotniczej 12, zwaną w dalszej części „Gminą Przyjmującą”,
reprezentowaną przez:
1. Jerzego Wrębiaka – Burmistrza Brzegu,
2. Przy kontrasygnacie Katarzyny Szczepanik – Skarbnika Brzegu,
a
Gminą Skarbimierz, z siedzibą w Skarbimierzu, przy ul. Parkowej 12, zwaną w dalszej części „Gminą
Przekazującą”, reprezentowaną przez:
1. Andrzeja Pulita – Wójta Gminy Skarbimierz,
2. Przy kontrasygnacie Urszuli Zacierki – Skarbnika Gminy Skarbimierz.
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz.1530 z późn. zm.), uchwały
nr XLII/560/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Brzeg zadania publicznego Gminy
Skarbimierz dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz uchwały nr XXXIII/228/2018 Rady Gminy
Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
dotyczącego powierzenia Gminie Brzeg zadania publicznego Gminy Skarbimierz dotyczącego zapewnienia
opieki nad zwierzętami bezdomnymi., zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:
§ 1.1. Przedmiotem porozumienia jest określenie sposobu i zakresu realizacji powierzonego Gminie
Przyjmującej zadania publicznego Gminy Przekazującej dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami
w zakresie interwencyjnego odłowu oraz przyjmowania bezdomnych psów z terenu Gminy Przekazującej oraz
zapewnienia utrzymania i opieki nad tymi psami w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Brzegu, zwanym
dalej „Schroniskiem”.
2. Gmina Przyjmująca zobowiązuje się w ramach niniejszego porozumienia do postępowania
z bezdomnymi psami, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) oraz z przepisami wykonawczymi, wydanymi na jej podstawie.
§ 2.1. Gmina Przyjmująca zobowiązuje się do:
1) odłowu bezdomnych psów z terenu Gminy Przekazującej;
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2) przyjmowania bezdomnych psów z terenu gminy Przekazującej do Schroniska w ilości nie większej niż
42 psów w okresie, na który porozumienie zostało zawarte;
3) zapewnienia bezdomnym psom utrzymania i opieki w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Brzegu,
w szczególności w zakresie opieki weterynaryjnej, odpowiednich warunków do bytowania: opieki,
pomieszczenia, odpowiedniej ilość karmy i wody, itp.;
4) niezwłocznego zwrotu odłowionego psa jego właścicielowi, po wykazaniu przez niego swoich praw
do odłowionego interwencyjnie psa;
5) prowadzenia wszelkich czynności związanych z adopcją bezdomnych psów pochodzących z terenu Gminy
Przekazującej;
6) przekazania w terminie do 19 lipca 2019 r. oraz 17 stycznia 2020 r. informacji o przyjętych do Schroniska
bezdomnych psach, o ich stanie zdrowia oraz o ewentualnej adopcji.
2. W przypadku odłowu bezdomnych psów i konieczności przyjęcia bezdomnych psów w ilości większej,
niż wskazana w ust. 1 pkt 2, bezdomne psy będą odławiane i przyjmowane do schroniska w miarę posiadanego
miejsca. Rozliczenie kosztów ich odłowu i utrzymania nastąpi na zasadach określonych w § 5 ust. 4.
§ 3. Gmina Przekazująca zobowiązuje się do:
1) współpracy i wsparcia działań podejmowanych przez Gminę Przyjmującą w zakresie promowania adopcji
bezdomnych psów ze Schroniska poprzez publikowanie na stronie internetowej i profilu społecznościowym
FB Gminy Skarbimierz podstawowych informacji o Schronisku: adresu, telefonów kontaktowych, godzin
otwarcia oraz linku do profilu społecznościowego FB Schroniska;
2) przekazania gminie Przyjmującej dotacji celowej w wysokości, w terminach i na zasadach określonych
niniejszym Porozumieniem.
§ 4.1. W celu kontroli wykonania zadania objętego porozumieniem, w Schronisku będzie prowadzona
ewidencja bezdomnych psów przyjętych z terenu Gminy Przekazującej.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 będzie zawierać: opis psa, datę przyjęcia do Schroniska, nazwę
miejscowości, nazwę ulicy skąd został odłowiony interwencyjne pies, oraz wskazanie w jakim stanie
zdrowotnym pies został przyjęty do schroniska.
§ 5.1. Gmina Przekazująca zobowiązuje się na realizację zadania, o którym mowa w § 1, przekazać dotację
celową w 2019 r. w kwocie 67.400,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100),
w dwóch transzach wynoszących po 33.700,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych) każda,
w terminach:
1) I transza: do dnia 28 lutego 2019 r.,
2) II transza: do dnia 30 lipca 2019 r.
na rachunek bankowy Gminy Brzeg - Santander Bank, nr 92 1090 2141 0000 0001 3523 1763.
2. W przypadku gdy liczba przyjętych do schroniska bezdomnych psów, pochodzących z terenu Gminy
Przekazującej przekroczy ilość określoną w § 2 ust. 1 pkt 2, kwota należnej dotacji zostanie powiększona
o iloczyn zwierząt przyjętych do schroniska ponad ilość wskazaną w § 2 ust. 1 pkt 2 i kwotę 450,00 zł brutto
(słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) jednorazowo za każdego psa. O każdorazowym przyjęciu
bezdomnego psa ponad limit określony w § 2 ust. 1 pkt 2 Gmina Przyjmująca niezwłocznie zawiadomi gminę
Przekazującą. Gmina Przekazująca przekaże Gminie Przyjmującej środki wynikające ze zwiększonej ilości
psów zgodnie z wyliczeniem, o którym mowa powyżej w terminie do 26 grudnia 2019 r.
§ 6.1. W terminie do 17 stycznia 2020 r. Gmina Przyjmująca przekaże Gminie Przekazującej rozliczenie
otrzymanej dotacji za 2019 rok.
2. Niewykorzystaną część dotacji Gmina Przyjmująca zwróci na rachunek Gminy Przekazującej do dnia
31 stycznia 2020 r.
3. W przypadku zwrotu niewykorzystanej dotacji w całości lub części po upływie terminów, o których
mowa w ust. 3 naliczane będą odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.
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4. W przypadku stwierdzenia, że dotacja w części lub całości została wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Gmina Przekazująca określi wysokość
kwoty podlegającej zwrotowi i powiadomi niezwłocznie Gminę Przejmującą o wyniku rozliczenia dotacji,
określając terminy zwrotu środków.
5. Zwrotowi wraz z odsetkami, podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości w ciągu 15 dni od dnia
stwierdzenia powyższych okoliczności.
6. Odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych nalicza się począwszy od dnia:
1) przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
2) następującego po upływie terminu zwrotu, o którym mowa w pkt 4 w odniesieniu do dotacji pobranej
nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
§ 7. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia, złożonego na piśmie.
§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
§ 10.1. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, jednakże strony ustalają, iż Gmina
Przekazująca pokrywa koszty wykonania zadania od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego,
przy czym Gmina Przyjmująca zobowiązuje się do skierowania porozumienia do publikacji.
§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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