
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

z dnia   ……………… r. 

zawarte w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: 

Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w imieniu, której działa:   

Pani Beata Klimek - Prezydent Miasta      

a Gminą Ostrów Wielkopolski w imieniu, której działa:   

Pan Piotr Kuroszczyk – Wójt Gminy   

a Gminą Sośnie w imieniu, której działa: 

Pan Stanisław Budzik – Wójt Gminy  

a Gminą i Miastem Odolanów w imieniu, których działa: 

Pan Marian Janicki – Burmistrz Gminy i Miasta 

a Gminą Sieroszewice w imieniu, której działa: 

Pan Anatol Piaskowski – Wójt Gminy 

a Gminą Przygodzice w imieniu, której działa: 

Pan Krzysztof  Rasiak – Wójt Gminy 

a Gminą i Miastem Raszków w imieniu, których działa: 

Pan Jacek Bartczak – Burmistrz Gminy i Miasta 

a Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w imieniu, których działa: 

Pan Jerzy Łukasz Walczak – Burmistrz Gminy i Miasta 

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem 

schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina 

Ostrów Wielkopolski. 

 

§ 1. Gminy, będące stronami porozumienia, powierzają Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadanie 

związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt, zapewnieniem bezdomnym 

zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odławianiem bezdomnych zwierząt, obligatoryjną 

sterylizacją albo kastracją zwierząt w schronisku, poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych 

zwierząt. 

 

§ 2. 1. Każda z gmin – stron porozumienia - pokrywać będzie koszty związane z prowadzeniem 

schroniska. Udział każdej gminy będzie liczony w stosunku procentowym w zależności od ilości 

mieszkańców danej gminy na dzień 31.12.2020 r. 

 

2. Gminy na realizację zadania wymieniowego w §1 przekażą kwoty stanowiące równowartość 

procentowego udziału w kosztach realizacji zadania: 

 

1) Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - 44,35 % 

2) Gmina Ostrów Wielkopolski - 11,88 % 

3) Gmina Sośnie - 4,07 % 

4) Gmina i Miasto Odolanów - 9,09 % 

5) Gmina Sieroszewice - 5,99 % 

6) Gmina Przygodzice - 7,58 % 

7) Gmina i Miasto Raszków - 7,36 % 

8) Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce - 9,68 % 

 

3. Koszt realizacji zadań wskazanych § 1 wyniesie 700.000,00 PLN, a poszczególne gminy przekażą 

na ten cel następujące kwoty: 

 

1) Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - 310 450,00 PLN 

2) Gmina Ostrów Wielkopolski - 83 160,00 PLN 

3) Gmina Sośnie - 28 490,00 PLN 



4) Gmina i Miasto Odolanów - 63 630,00 PLN 

5) Gmina Sieroszewice - 41 930,00 PLN 

6) Gmina Przygodzice - 53 060,00 PLN 

7) Gmina i Miasto Raszków - 51 520,00 PLN 

8) Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce - 67 760,00 PLN 

 

4. Dotacje poszczególnych Gmin będą przekazywane w 12 transzach, do 5-go dnia miesiąca po 

każdym miesiącu wykonania zadania o którym mowa w § 1, za wyjątkiem miesiąca grudnia, kiedy to 

dotacja musi zostać przekazana najpóźniej do 20-tego dnia tego miesiąca. 

 

§ 3. 1. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zobowiązuje się wykorzystać otrzymane kwoty na 

realizację zadań wskazanych w § 1. 

 

2. Termin wykorzystania dotacji ustalono na nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

3. Rozliczenie środków wykorzystanych na realizację zadania opisanego w ust. 1 Gmina Miasto 

Ostrów Wielkopolski przedstawi pozostałym Gminom w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. 

Załączone do rozliczenia dotacji faktury i rachunki przedstawiające poniesione wydatki, powinny 

zawierać sporządzony w sposób trwały opis zwierający informacje: z jakich środków wydatkowana 

kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów i usług. 

 

4. Udzielona pomoc finansowa przeznaczona na realizację zadania objętego niniejszą umową, 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega 

zwrotowi na wskazane rachunki bankowe poszczególnych Gmin - zgodnie z art. 252 ustawy o 

finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.). 

 

§ 4. 1. Gminy zastrzegają sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania przez Gminę 

Miasto Ostrów Wielkopolski. 

 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 upoważnieni pracownicy Gmin mogą badać dokumenty 

związane z realizacją zadania. 

 

3. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest zobowiązana udostępnić dokumenty będące przedmiotem 

kontroli oraz udzielić niezbędnych wyjaśnień. 

 

4. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Gmin w siedzibie Gminy Miasto Ostrów 

Wielkopolski oraz w miejscu realizacji zadania. 

 

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia  

31 grudnia 2022 r. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie znajdują przepisy ustawy 

o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.). 

 

§ 6. 1. Porozumienie wchodzi w życie od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

2. Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 


