
UCHWAŁA NR XXV/157/2017
RADY GMINY CISEK

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Kędzierzyn-Koźle wykonania zadania własnego Gminy Cisek
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Kędzierzyn - Koźle w sprawie 
powierzenia tej Gminie do realizacji zadania własnego Gminy Cisek w zakresie opieki nad bezdomnymi psami 
poprzez zapewnienie opieki bezdomnym psom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez 
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie – Koźlu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek, który zawrze z Gminą Kędzierzyn-Koźle 
porozumienie o którym mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/157/2017

Rady Gminy Cisek

z dnia 8 maja 2017 r.

POROZUMIENIE

zawarte w dniu .......................................... w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

- Gminą Kędzierzyn-Koźle, którą reprezentuje Sabina Nowosielska - Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle, 
zwaną dalej Zleceniobiorcą,

a

- Gminą Cisek, którą reprezentuje Alojzy Parys - Wójt, zwaną dalej Zleceniodawcą.

§ 1. 1. Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji powierzone mu przez Zleceniodawcę zadanie własne 
Zleceniodawcy, polegające na kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie Gminy Cisek.

2. Kompleksowa opieka, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Cisek na zgłoszenie Zleceniodawcy,

2) transport psów, o których mowa w pkt 1) do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, zwanego dalej 
„Schroniskiem”, prowadzonym przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, 
(dalej jako MZBK) będący jednostką organizacyjną Zleceniobiorcy,

3) umieszczanie psów, o których mowa w pkt 1) w Schronisku,

4) zapewnienie godziwych warunków pobytu w Schronisku, w tym stałej opieki weterynaryjnej obejmującej 
obowiązkowe szczepienia i leczenie na terenie Schroniska psów, o których mowa w pkt 1) do czasu ich 
odbioru przez właściciela, adopcji lub naturalnej śmierci,

5) odbiór bezdomnych psów, o których mowa w pkt 1 odbywa się w godzinach pracy Schroniska.

§ 2. 1. W celu sfinansowania poniesionych przez Zleceniobiorcę kosztów czynności kompleksowej opieki 
nad bezdomnymi psami, o których mowa w § 1 ust. 2 Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy:

1) kwotę w wysokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki 360 zł brutto za jednego psa i ilości psów 
przebywających w Schronisku przez co najmniej połowę danego miesiąca,

2) kwotę w wysokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki 180 zł brutto za jednego psa i ilości psów 
przebywających w Schronisku przez mniej niż połowę dni danego miesiąca.

2. Niezależnie od kosztów, o których mowa w ust.1, Zleceniodawca zobowiązany jest do  pokrycia kosztów 
czynności zmierzających do odbioru bezdomnego psa, podjętych na zgłoszenie Zleceniodawcy, a nie 
zakończonych odbiorem zwierzęcia.

3. Opłata za dokonanie czynności w danym miesiącu, o których mowa w pkt 2 stanowi iloczyn 
zryczałtowanej stawki 140 zł brutto i ilości dokonanych czynności w danym miesiącu.

4. Począwszy od 2018r. zryczałtowane stawki, o których mowa w ust.1oraz koszty, o których mowa 
w ust. 3 mogą ulegać zmianie corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w roku poprzednim, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w „Monitorze Polskim”. O dokonanej zmianie z cen Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę na piśmie.

5. Zleceniobiorca sporządza miesięczne zestawienie dotyczące:

1) ilości psów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 przebywających w schronisku w danym miesiącu, 
określające datę przyjęcia psów objętych zestawieniem do Schroniska i datę, do której te psy przebywały 
w schronisku w danym miesiącu,

2) ilości czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 podjętych w danym miesiącu, określające datę tych 
czynności.
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6. Zestawienie, o którym mowa w pkt 5 Zleceniobiorca sporządza w terminie do 7 dnia następnego 
miesiąca i przekazuje je Zleceniodawcy.

7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 5, Zleceniodawca przekaże 
Zleceniobiorcy przelewem na rachunek bankowy w banku PKO   Bank  Polski  S.A.  oddział  Kędzierzyn-
Koźle nr 54 1020 3714 0000 4902 0012 6854 należność za dany miesiąc.

§ 3. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym porozumienie zawarto.

2. Każda ze stron może Porozumienie wypowiedzieć z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia upływającego z ostatnim dniem miesiąca.

3. W przypadku wypowiedzenia Porozumienia przez Zleceniodawcę zobowiązany on będzie w ciągu 
miesiąca od upływu okresu wypowiedzenia do odebrania ze Schroniska wszystkich psów, o których mowa w § 
1 ust. 2 pkt 4.

4. W przypadku nie wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 Zleceniodawca zobowiązany jest do 
uiszczenia opłaty wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi § 2 ust.1.

§ 4. 1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zleceniodawca zgłosi Porozumienie Wojewodzie Opolskiemu w celu opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.

3. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej 
ze stron.

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:
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