UCHWAŁA NR XXX/205/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie aneksu nr 10 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 zwierzetami, 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 2016 r., poz. 446, ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 10 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 Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/205/2017
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2017 r.
ANEKS NR 10 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 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz uchwał:
Rady Miejskiej w Śremie Nr ................................ z dnia .......................,
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Nr ...................... z dnia .......................,
Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr ............................ z dnia .......................,
Rady Gminy Brodnica Nr .................................... z dnia .......................,
Rady Miejskiej w Czempiniu ............................... z dnia .......................,
Rady Miejskiej Kościana Nr ..................... ……... z dnia .......................,
Rady Gminy Kościan Nr ................................ ….. z dnia .......................,
Rady Miejskiej w Krobi Nr .................................. z dnia .......................,
Rady Miejskiej Krzywinia Nr .............................. z dnia .......................;
działający w imieniu:
gminy Śrem - Adam Lewandowski Burmistrz Śremu, gminy Książ Wlkp. - Teofil
Marciniak Burmistrz Książa Wlkp., gminy Dolsk - Henryk Litka Burmistrz Miasta
i Gminy Dolsk, gminy Brodnica - Marek Pakowski Wójt Gminy Brodnica, gminy Czempiń
- Konrad Malicki Burmistrz Gminy Czempiń, miasta Kościana - Michał Jurga Burmistrz
Miasta Kościana, gminy Kościan - Andrzej Przybyła Wójt Gminy Kościan, gminy Krobia Sebastian Czwojda Burmistrz Krobi, gminy Krzywiń - Jacek Nowak Burmistrz Miasta
i Gminy Krzywiń,
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,
miastem Kościan, gminą Krobia i gminą Krzywiń zwanymi dalej uczestnikami
porozumienia, o następującej treści:
§ 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) § 2 otrzymuje brzmienie:
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„§ 2. Schronisko zlokalizowane jest we wsi Gaj w gminie Śrem, na działkach nr
ewidencyjny 133/4 oraz 133/6 o łącznej powierzchni 12.706 m2, które stanowią własność
gminy Śrem.”;
2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Ilekroć w porozumieniu jest mowa o prowadzeniu Międzygminnego
Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Gaju rozumie się przez to bieżącą eksploatację
schroniska, jego rozbudowę oraz remonty obiektu.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Uczestnicy porozumienia partycypują w kosztach modernizacji i rozbudowy
schroniska według zasady:
- gmina Śrem 31 %,
- gmina Książ Wlkp. 6 %,
- gmina Dolsk 4 %,
- gmina Brodnica 4 %,
- gmina Czempiń 8 %,
- miasto Kościan 18 %,
- gmina Kościan 12 %,
- gmina Krobia 10 %,
- gmina Krzywiń 7 %,
na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego prac;
4) W § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Gmina Śrem wybierze podmiot realizujący w jej imieniu zadanie związane
z prowadzeniem Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Koszty bieżącej eksploatacji schroniska (m.in. media, opieka weterynaryjna,
w tym różnego rodzaju usługi weterynaryjne oraz koszty zakupu leków i innych
niezbędnych artykułów farmaceutycznych, karma dla zwierząt, materiały i usługi
eksploatacyjne placówki, odławianie i transport bezdomnych psów i kotów,
wynagrodzenie zarządcy) oraz remontów schroniska uczestnicy porozumienia będą
ponosić proporcjonalnie wg zasady, określonej w § 4.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania schroniska
ustalone w planie kosztów utrzymania schroniska, o którym mowa w ust. 3, przekazywane
są przez poszczególnych uczestników porozumienia w czterech równych transzach
w terminach: do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku.”,
d) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
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„8. Rozliczenie końcowe z realizacji niniejszego zadania publicznego nastąpi
corocznie w formie pisemnej w terminie do 15 lutego każdego roku za poprzedni rok
budżetowy.
9. Niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub
w nadmiernej wysokości środki podlegają zwrotowi w terminach określonych w ustawie
o finansach publicznych.”;
5) W § 8:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Każdemu z uczestników porozumienia przysługuje prawo wystąpienia
z niniejszego porozumienia z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem 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, do końca roku
kalendarzowego, w którym wystąpił z niniejszego porozumienia.
W wyjątkowych
wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami gmina Śrem może wyrazić
zgodę na pozostawienie zwierząt w schronisku na warunkach określonych przez gminę
Śrem. ”,
b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Porozumienie ma charakter otwarty. Przystąpienie do porozumienia kolejnej
gminy może nastąpić poprzez zaakceptowanie zawartego porozumienia, za zgodą gmin
będących uczestnikami porozumienia. Przystąpienie do porozumienia przez kolejną gminę
wymaga zawarcia aneksu do porozumienia podpisanego przez wszystkich jego
uczestników. Aneks określi m.in. warunki finansowe przystąpienia do porozumienia.
5. W toku realizacji niniejszego porozumienia nie zawiera się dodatkowych umów
wykonawczych określających warunki uczestnictwa w porozumieniu.”;
6) po § 8 dodaje się § 8a i 8b w brzmieniu:
„§ 8a. W sprawach nieregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie
mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy
o ochronie zwierząt.
§ 8b. Spory wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez
sądy powszechne.”.
§ 2. W pozostałym zakresie porozumienie nie ulega zmianie, a każda z gmin
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
§ 3. Aneks sporządza się w 18 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze
stron.
§ 4. Aneks obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017 r.
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

i podlega

ogłoszeniu

Podpis i data podpisania:
1. ......................................................... - .................................................. ,
2. ......................................................... - .................................................. ,
3. ......................................................... - .................................................. ,
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4. ......................................................... - .................................................. ,
5. ......................................................... - .................................................. ,
6. ......................................................... - .................................................. ,
7. ......................................................... - .................................................. ,
8. ......................................................... - .................................................. ,
9. ......................................................... - .................................................. .
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/205/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 r.
Porozumienie międzygminne 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 zawarte zostało w 2004 r. na czas nieokreślony.
Przyjęcie treści kolejnego aneksu do porozumienia podyktowane jest koniecznością
uporządkowania i aktualizacji zapisów dotyczących sposobu rozliczeń i partycypacji sygnatariuszy
porozumienia w całkowitych kosztach utrzymania schroniska. Powyższe związane jest również
z wystąpieniem z dniem 31 grudnia 2016 r. gminy Kórnik z porozumienia międzygminnego z dnia
7 grudnia 2004 r.
Dotychczasowe zasady rozliczania kosztów bieżącego utrzymania schroniska, z uwagi na
dużą liczbę uczestników porozumienia oraz szczegółowość i złożoność rozliczeń, potęgowały
liczne korekty tychże rozliczeń, co w konsekwencji znacznie utrudniało i wydłużało terminowe
rozliczanie się gminy Śrem z pozostałymi uczestnikami porozumienia. Przyjęcie nowej formuły
rozliczania, w każdym roku za poprzedni rok budżetowy w czterech transzach z obowiązkiem
końcowego rozliczenia w terminie do 15 lutego, ma poprawić, a jednocześnie uprościć istniejący
stan rzeczy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
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