Uchwała Nr XXVII/280/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie aneksu nr 8 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych
zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie
i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 8 do porozumienia międzygminnego z dnia
7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem
schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na
rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/280/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 listopada 2013 r.
ANEKS NR 8 DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla
bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie
i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz uchwał:
Rady

Miejskiej

w Śremie

Nr

Rady

Miejskiej

w Książu

Wlkp.

Rady

Miasta

Rady

Gminy

Rady

Miejskiej

Rady

Miejskiej

Rady

Gminy

Kościan

Rady

Gminy

Kórnik

i Gminy

z dnia

............................,

.................................

z dnia

............................,

.......................................

z dnia

............................,

................................................

z dnia

............................,

Nr.......................................

z dnia

............................,

............................................

z dnia

............................,

.................................................

z dnia

............................,

...................................................

z dnia

............................;

Dolsk

Brodnica

w Czempiniu
Nr
Nr

Nr

Nr

Nr

Kościana

............................................

Nr

działający w imieniu:
gminy Śrem - Adam Lewandowski Burmistrz Śremu, gminy Książ Wlkp. - Teofil Marciniak
Burmistrz Miasta i Gminy Książ Wlkp., gminy Dolsk - Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk, gminy Brodnica - Marek Pakowski Wójt Gminy Brodnica, gminy Czempiń - Dorota
Lew-Pilarska Burmistrz Gminy Czempiń, miasta Kościana - Michał Jurga Burmistrz Miasta
Kościana, gminy Kościan - Henryk Bartoszewski Wójt Gminy Kościan, gminy Kórnik - Jerzy
Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik
zawierają aneks do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych
zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju pomiędzy gminą Śrem
a gminami: Książ Wlkp., Dolsk, Brodnica, Czempiń, Kościan, Kórnik i miastem Kościan
zwanymi dalej uczestnikami porozumienia, o następującej treści:
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§ 1. W porozumieniu międzygminnym z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie
Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska
dla bezdomnych zwierząt w Gaju wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Uczestnicy porozumienia partycypują w kosztach modernizacji i rozbudowy
schroniska według zasady:
- gmina Śrem 31%,
- miasto Kościan 18%,
- gmina Kościan 12%,
- gmina Czempiń 8%,
- gmina Dolsk 4%,
- gmina Brodnica 4%,
- gmina Książ Wlkp. 6%,
- gmina Kórnik 17%;
2) § 5 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) koszty stałe według zasady określonej w § 4.
Pisemne rozliczenie kosztów stałych nastąpi co kwartał, w terminie do 15 dnia miesiąca
przypadającego po upływie kwartału, z wyjątkiem IV kwartału, który zostanie rozliczony
w terminie do 15 grudnia każdego roku (miesiąc grudzień zostanie rozliczony na podstawie
danych za miesiąc listopad danego roku).”;
3) § 5 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) koszty zmienne:
- koszty karmy - iloczyn liczby zwierząt przyjętych do schroniska z danej gminy, dobowego
kosztu karmy/zwierzę oraz liczby dni pobytu zwierzęcia w schronisku. Przyjmuje się dobowy
koszt karmy za utrzymanie 1 zwierzęcia w schronisku na poziomie 1,35 zł, za każdą
rozpoczętą dobę,
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- koszty przeprowadzonych interwencji - ustala się ryczałt za wyłapanie 1 zwierzęcia
w wysokości 150,00 zł. Ryczałt jest kosztem jednorazowym (bez względu na liczbę
przeprowadzonych interwencji w celu wyłapania 1 zwierzęcia) i nie dotyczy zwierząt, które
zostały dowiezione do schroniska przez daną gminę,
- koszty sterylizacji/kastracji zwierząt - koszty faktycznie poniesione za przeprowadzone
zabiegi,
- koszty weterynaryjne - koszty faktycznie poniesione za wykonane usługi.
Pisemne rozliczenie kosztów zmiennych nastąpi co kwartał, w terminie do 15 dnia
miesiąca przypadającego po upływie kwartału, z wyjątkiem IV kwartału, który zostanie
rozliczony w terminie do 15 grudnia każdego roku (miesiąc grudzień zostanie rozliczony
na podstawie danych za miesiąc listopad danego roku).”;
4) § 5 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) koszty stałe - do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału,
z wyjątkiem IV kwartału, który zostanie rozliczony przez wszystkich uczestników
niniejszego porozumienia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego;”;
5) § 5 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) koszty zmienne - do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie każdego
kwartału, z wyjątkiem IV kwartału, który zostanie rozliczony przez wszystkich uczestników
niniejszego porozumienia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego; ”;
6) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Każdemu z uczestników porozumienia przysługuje prawo wystąpienia z niniejszego
porozumienia z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec roku
kalendarzowego. W takim przypadku koszty poniesione przez uczestnika porozumienia
określone

w §4

i §5 niniejszego

porozumienia

nie podlegają

zwrotowi.

Uczestnik

występujący z niniejszego porozumienia zobowiązuje się do zabrania zwierząt przyjętych do
schroniska

z jego

obszaru

administracyjnego

oraz

do

zapewnienia

zwierzętom

odpowiedniego schronienia i należytej opieki zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt. ”.
§ 2. W pozostałym zakresie porozumienie nie ulega zmianie, a każda z gmin zobowiązuje się do
jego przestrzegania.
§ 3. Aneks sporządza się w 16 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
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§ 4. Aneks obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. i

podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Podpis i data podpisania:
1. ......................................................... - .................................................. ,
2. ......................................................... - .................................................. ,
3. ......................................................... - .................................................. ,
4. ......................................................... - .................................................. ,
5. ......................................................... - .................................................. ,
6. ......................................................... - .................................................. ,
7. ......................................................... - .................................................. ,
8. ......................................................... - .................................................. .
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