
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR P.266.2018 

PREZYDENT  MIASTA CHORZÓW 

z dnia 11 czerwca 2018 r. 

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLV/845/18  

z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Koziegłowy 

w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Chorzów zadań dotyczących opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami pomiędzy: 

Miastem Chorzów- Miastem na prawach powiatu, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, NIP: 627-273-38-08, 

w imieniu, którego działają, na podstawie art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.): 

1. Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów 

2. Małgorzata Kern - Skarbnik Miasta Chorzów  

- zwanym dalej „Miastem Przyjmującym” a Gminą i Miastem Koziegłowy, Plac Moniuszki 14; 42-350 

Koziegłowy, REGON 151398505  NIP  5771952310, w imieniu której działa:  

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy - Jacek Ślęczka 

- zwaną dalej „Gminą Przekazującą” 

w wykonaniu zadań własnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13.09.1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zmianami) oraz 

art. 11 oraz 11a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) 

strony zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i warunków przyjmowania zwierząt domowych: 

psów i kotów, z terenu Gminy Przekazującej oraz warunków utrzymania i zapewnienia przez Miasto 

Przyjmujące opieki nad tymi zwierzętami w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie przy  

ul. Opolskiej 36, zwanym dalej Schroniskiem. 

2. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się w ramach niniejszego porozumienia do postępowania 

z bezdomnymi zwierzętami, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) oraz z przepisami wykonawczymi, wydanymi na jej podstawie. 

3. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się do: 

a) przyjmowania bezdomnych zwierząt do Schroniska, 

b) utrzymania bezdomnych zwierząt poprzez zapewnienie odpowiedniego miejsca w Schronisku, wyżywienia, 

bieżącej opieki, w tym również weterynaryjnej, szczepienia, prowadzenie dokumentacji weterynaryjno 

- ewidencyjnej, 

c) sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt przyjętych do Schroniska, 

d) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
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e) usypiania ślepych miotów w Schronisku, 

f) przyjęcia do Schroniska bezdomnych zwierząt rannych, które ucierpiały podczas zdarzeń drogowych. 

4. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z należytą starannością, zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

5. Gmina Przekazująca zobowiązuje się do współpracy w staraniach o adopcje bezdomnych zwierząt 

poprzez udostępnianie informacji na swojej stronie internetowej, do propagowania działań służących 

zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz do organizowania akcji edukacyjnych i zachęcania mieszkańców do 

znakowania zwierząt. 

6. Gmina Przekazująca zobowiązuje się ponosić koszty wykonania zadań objętych niniejszym 

porozumieniem w odniesieniu do zwierząt odłowionych z terenu tej gminy, w wysokości i na zasadach 

określonych w umowie zawartej z podmiotem prowadzącym Schronisko, o której mowa w § 4 ust. 1. Koszty 

wykonania zadań potwierdzone będą ewidencją, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszego porozumienia. 

7. Gmina Przekazująca jest uprawniona zapoznać się z ewidencją, o której mowa w § 3 ust. 1 oraz 

wizytować Schronisko przy udziale jego pracowników w każdym czasie oraz zgłaszać uwagi. 

§ 2. 1. W imieniu Miasta Przyjmującego, zadania o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszego porozumienia 

realizowane będą przez podmiot prowadzący Schronisko, którym jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

w Polsce, oddział w Chorzowie, Opolska 36, 41-500 Chorzów. 

2. Zwierzęta będą dowożone do Schroniska we własnym zakresie przez Gminę Przekazującą 

i przekazywane pracownikom Schroniska przez osobę posiadającą stosowne upoważnienie Burmistrza Gminy 

i Miasta Koziegłowy. 

§ 3. 1. W celu kontroli oraz rozliczania wykonania zadań objętych niniejszym porozumieniem, 

w Schronisku będzie prowadzona ewidencja bezdomnych zwierząt przyjętych z terenu Gminy Przekazującej. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 będzie zawierać następujące dane: rasę zwierzęcia, datę przyjęcia do 

Schroniska, nazwę miejscowości, w której znajdowało się zwierzę w momencie jego odłowienia. 

3. Schronisko zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1 w sposób umożliwiający 

ocenę i kontrolę wykonywania zadań objętych porozumieniem pod względem rzeczowym i finansowym. 

§ 4. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas obowiązywania umowy zawartej przez TOZ, oddział 

w Chorzowie, z Gminą przekazującą, z możliwością jego wypowiedzenia z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia, złożonego na piśmie. 

2. Wypowiedzenie porozumienia przez którąkolwiek ze stron nie zwalnia Gminy Przekazującej od 

ponoszenia kosztów wykonania zadań, o których mowa w § 1 ust. 3 w odniesieniu do zwierząt odłowionych 

z terenu tej gminy. 

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 21.08.1997 r. 

o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) oraz ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 

§ 7. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, przy 

czym Miasto Przyjmujące zobowiązuje się skierować porozumienie do publikacji. 

§ 8. Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy miejscowo dla Miasta Przyjmującego, z tym że strony dołożą wszelkich starań, aby 

rozstrzygnąć je w pierwszej kolejności polubownie. 
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§ 9. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

 

 

       

Miasto Chorzów Gmina i Miasto Koziegłowy 

 
 

  

Prezydent Miasta 

 

 

Andrzej Kotala 

 

Skarbnik Miasta 

 

 

Małgorzata Kern 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy 

 

 

Jacek Ślęczka 
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