
UCHWAŁA NR XXXIV/250/2021 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji 
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno 

w 2021 roku 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Powierza się Miastu Gniezno zapewnienie w 2021 roku sprawowania opieki nad bezdomnymi psami 
wyłapywanymi na terenie Gminy Gniezno, na warunkach szczegółowo określonych w Porozumieniu zawartym 
pomiędzy Miastem Gniezno reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gniezna a Gminą Gniezno reprezentowaną 
przez Wójta Gminy Gniezno oraz innymi Gminami wymienionymi w Porozumieniu, którego uzgodniony projekt 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Udział Gminy Gniezno w kosztach realizacji powierzonego zadania, o którym mowa w § 1, za 
umieszczenie bezterminowo jednego psa w schronisku, przy przyjętym na 2021 rok limicie 10 psów objętych 
opieką w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kawiary 40 w Gnieźnie wynosi: 

a) 2 000 zł, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)  –  do 10 psów włącznie; 

2. Stawka za każdego psa oddanego do Schroniska będzie rozliczona w dwóch opłatach: 

a) pierwsza opłata za tzw. „gotowość” będzie wynosiła 900 zł, słownie: dziewięćset złotych 00/100 za każdego psa 
zgłoszonego zgodnie z podanym przez przedstawicieli Gmin limitem i płatna w pierwszym kwartale roku, 

b) druga opłata za umieszczenie psa w schronisku będzie rozliczana w poszczególnych kwartałach roku i będzie 
wynosić proporcjonalnie do liczby oddanych psów do Schroniska w danym kwartale, 

c) za każdego psa przekazanego do Schroniska poza zgłoszonym przez Gminę limitem pobierana będzie opłata 
w wysokości 2 800,00 złotych, słownie: dwatysiąceosiemset złotych 00/100. 

3. Środki finansowe za wykonanie powierzonego zadania będą przekazywane Miastu Gniezno w formie dotacji 
celowej, na podstawie protokołu odbioru przyjętych przez ww. Schronisko psów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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POROZUMIENIE

W SPRAWIE POWIERZENIA MIASTU GNIEZNO OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA OPIEKI

BEZDOMNYM PSOM Z TERENU GMIN W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

W GNIEŹNIE (zwane dalej „Porozumieniem”)

Dnia …………………. 2021r. w Gnieźnie, pomiędzy:

Miastem Gniezno reprezentowanym przez Prezydenta Miasta – Tomasza Budasza,

zwanym w dalszej części Porozumienia „Miastem Gniezno”,

a

Gminami, reprezentowanymi przez:

1. Miasto i Gmina Trzemeszno - Burmistrza Trzemeszna Krzysztofa Derezińskiego,

2. Miasto i Gmina Czerniejewo - Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Tadeusza Szymanka,

3. Gmina Janowiec Wielkopolski - Burmistrza Janowca Wielkopolskiego Leszka Grzeczkę,

4. Gmina Miłosław - Burmistrza Gminy Miłosław Huberta Gruszczyńskiego,

5. Gmina Kiszkowo - Wójta Gminy Kiszkowo Tadeusza Bąkowskiego,

6. Gmina Kołaczkowo - Wójta Gminy Kołaczkowo Teresę Waszak,

7. Gmina i Miasto Witkowo - Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego,

8. Gmina Gniezno - Wójta Gminy Gniezno Marię Suplicką,

9. Gmina i Miasto Pyzdry - Burmistrza Pyzdr Przemysława Dębskiego,

10. Gmina Łubowo - Wójta Gminy Łubowo Andrzeja Łozowskiego,

11. Gmina Niechanowo - Wójta Gminy Niechanowo Szymona Robaszkiewicza,

12. Gmina Kłecko - Burmistrza Gminy Adama Serwatkę,

13. Gmina Mieleszyn – Wójta Gminy Mieleszyn Artura Hańczaka,

zwanymi w dalszej części Porozumienia łącznie „Gminami”, a każda z osobna „Gminą”, zawarto

Porozumienie o następującej treści:

§1.

Podstawę prawną zawarcia niniejszego Porozumienia stanowi art. 10 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).

§2.

Gminy powierzają Miastu Gniezno realizację obowiązku określonego w art. 11 ust. 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.), w zakresie

zapewnienia opieki bezdomnym psom.

§3.

1. Gminy zobowiązują się do dostarczenia do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy

ul. Kawiary 40 w Gnieźnie, zwanego w dalszej części „Schroniskiem”, wyłapanych psów

z terenów swoich Gmin.

2. Przekazanie psa do Schroniska nastąpi na podstawie protokołu przekazania psa.

§4.

1. Miasto Gniezno zobowiązuje się do przyjmowania wyłapanych psów do Schroniska w dni

powszednie w godz. 9.00 – 15.00 i sprawowania opieki nad nimi.

2. Miasto Gniezno dopuszcza możliwość dostarczenia psa do Schroniska przez osoby trzecie, jednakże

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/250/2021

Rady Gminy Gniezno

z dnia 25 lutego 2021 r.
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po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu przez pracownika gminy, celem potwierdzenia

okoliczności zdarzenia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się

z pracownikiem gminy, Schronisko sporządza stosowny protokół przyjęcia psa, którego kopia

będzie przekazywana do Gminy.

§ 5.

1. Strony Porozumienia ustalają, że Miasto Gniezno przyjmie i zapewni opiekę psom

z terenów wymienionych Gmin w okresie obowiązywania Porozumienia.

2. Możliwą liczbę dostarczonych psów określają uchwały poszczególnych rad gmin.

3. Za wykonanie przez Miasto Gniezno powierzonych obowiązków, o których mowa

w niniejszym Porozumieniu wprowadza się następujące stawki za każdego psa oddanego do

Schroniska:

a) 2 000,00 zł, (słownie: dwatysiącezłotych 00/100) – do 10 psów włącznie;

b) 1 900,00 zł, (słownie: jedentysiącdziewięćsetzłotych 00/100) – za 11 do 20 psa;

c) 1 800,00 zł, (słownie: jedentysiącosiemsetzłotych 00/100) – za 21 do 30 psa;

d) 1 700,00 zł, (słownie: jedentysiącsiedemsetzłotych 00/100) – powyżej 30 psów.

4. Stawka za każdego psa oddanego do Schroniska będzie rozliczona w dwóch opłatach:

a) pierwsza opłata za tzw. „gotowość” będzie wynosiła 900,00 zł, słownie: dziewięćsetzłotych

00/100 za każdego psa zgłoszonego zgodnie z podanym przez przedstawicieli Gmin limitem i

będzie płatna w rozliczeniu za pierwszy kwartał roku,

b) druga opłata za umieszczenie psa w schronisku będzie rozliczana

w poszczególnych kwartałach roku i będzie wynosić proporcjonalnie do liczby oddanych psów

do Schroniska w danym kwartale roku,

c) za każdego psa przekazanego do Schroniska poza zgłoszonym przez Gminę limitem pobierana

będzie opłata w wysokości 2 800,00 złotych, słownie: dwatysiąceosiemsetzłotych 00/100.

5. Środki finansowe za wykonanie zadania, na podstawie protokołu odbioru psa, będą przekazywane

kwartalnie na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Bank Spółdzielczy – Gniezno, ul. Dąbrówki

19,

Nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

§ 6.

1. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte do dnia 31 grudnia 2021r.

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym, w

przypadku rażącego naruszenia jego postanowień przez drugą stronę,

po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego

w tym celu terminu, który nie może być krótszy niż 14 dni.

3. Zmiany do niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7.

Niniejsze Porozumienie spisano w czternastu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.

§8.

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego.

Prezydent Miasta Gniezna Podpisy Gmin – Stron POROZUMIENIA
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 638 ze zm.), zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

Na tle zapisu art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze
zm.) gminy mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań
publicznych, do których bez wątpienia to zadań należy opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Miasto Gniezno
wykonując opiekę nad psami wyłapywanymi na terenie Gminy Gniezno na tle zawartego porozumienia po
podjęciu niniejszej uchwały, przejmie prawa i obowiązki Gminy Gniezno związane z powierzonym jej
powyższym zadaniem. Natomiast na Gminie Gniezno ciąży obowiązek udziału w kosztach realizacji
powierzonej opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Z pism Prezydenta Miasta Gniezna nr WOŚ.6140.7.2020 z dnia 5 listopada 2020 roku (data wpływu
09.11.2020 r.) oraz nr WOŚ.6140.7.2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku (data wpływu 12.01.2021 r.) wynika, że
z terenu Gminy Gniezno w roku 2021 do schroniska może on przyjąć 10 sztuk bezdomnych psów, a opłata za
przyjęcie psa będzie wynosić:

a) 2 000 zł – do 10 psów włącznie;

Stawka za każdego psa oddanego do Schroniska będzie rozliczona w dwóch opłatach:

a) pierwsza opłata za tzw. „gotowość” będzie wynosiła 900 zł, za każdego psa zgłoszonego zgodnie
z podanym limitem i płatna w pierwszym kwartale roku,

b) druga opłata za umieszczenie psa w schronisku będzie rozliczana w poszczególnych kwartałach roku
i będzie wynosić proporcjonalnie do liczby oddanych psów do Schroniska w danym kwartale,

c) za każdego psa przekazanego do Schroniska poza zgłoszonym przez Gminę limitem pobierana będzie
opłata w wysokości 2 800,00 złotych.

W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.
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