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Nowe Warpno, 22.01.2019 r.

informuję

co następuje:

Schronisko dla zwierząt w Dobrej.
Ad.1 .
Łączna

kwota jaką Gmina Nowe Warpno wydała w latach 2008-2013 na budowę schroniska
dla bezdomnych zwierząt w Dobrej wyniosła 504.050,00 zł, a kwota dotacji dla Gminy Dobra
z budżetu Gminy Nowe Warpno na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w latach
2013 - 2018 wyniosła 607.700,30 zł.

Ad.2.
W załączeniu przekazuję kopię uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie i porozumienie
wraz z aneksem zawarte z Gminą Dobra.

Toaleta na Cmentarzu Komunalnym.
Ad. 1:
Koszt budowy toalety publicznej na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Warpnie
przedstawia się następująco:
1. Roboty ziemne - 1.500,00 zł
2. Wykonanie studni betonowej - 2.300,00 zł
3. Wykonanie płyty żelbetowej - 2.850,00 zł
4. Toaleta wraz z wyposażeniem wewnętrznym- 54.000,00 zł
5. Przyłącze wodociągowe - 3.520,00 zł
6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - 11.000,00 zł
7. Wewnętrzna instalacja wod-kan. - 5.000,00 zł
8. Zagospodarowanie terenu - 2.300,00 zł
Razem netto 82.470,00 zł+ VAT 23% co stanowi kwotę brutto 101.438,10 zł.

Ad.2.
Wykonawcą robót była Firma „Spedycja Handel i Transport" Paweł Kuchar, ul.
Zamenhoffa 10/3, 72-010 Police. Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza
równowartości kwoty 30 OOO Euro postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.)

Udzielenie zamówienia o wartości do 30000 Euro zostało udzielone w trybie zapytania
ofertowego i najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Spedycja Handel i Transport" Paweł
Kuchar.

Otrzymują:

I .Adresat
2.a/a
Do wiadomości:
1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

UCHWAŁA

NR XV/092/2008

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie przekazania Gminie Dobra zadania polegającego
na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowe Warpno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samor.ządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.84, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w zw. z art. 11
ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002
ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie Gminie Dobra zadania polegającego na zapewnieniu opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy

§ 2. Przekazanie zadania nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez wójta Gminy Dobra
oraz burmistrza Gminy Nowe Warpno.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 4.

Uchwała wchodzi

w

życie

z dniem podjęcia.

POROZUMIENIE Zp.Z.221-INW/08
zawarte w dniu 4 kwietnia 2008r.
pomiędzy:

1) GminąDobra
reprezentowaną przez: Te~esę

2)

Gminą Nowe

Dera-wójta Gminy Dobra

Warpno

1 ~i:irezentowanąprzez: Władysława Kiragę-Burmistrza Nowego Warpna

w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu Gminy: Nowe Warpno
Na podstawie uchwały Nr XV/092/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 lutego
2008r. i uchwały Nr XIV /201/08 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2008r.
strony ustalają, co

następuje:

§1. Gmina Nowe Warpno powierza, a Gmina Dobra przyjmuje do realizacji zadanie
polegające na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowe Warpno.
§2.1. Gmina Dobra wykonywać ?ędzie zadanie określone w § 1 poprzez wybudowanie i
prowadzenie Międzygminnego Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
2. Schronisko, o którym mowa w ust. 1 usytuowane będzie na dz~ałce nr 287/28 obręb Dobra.
§3.1. Gmina Nowe Warpno zobowiązuje się do udziału w finansowaniu wydatków
inwestycyjnych na Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.
2. Gmina Nowe Warpno zobowiązuje się do przekazywania każdego roku trwania
porozumienia, aż do zakończenia inwestycji, o której mowa w §2 ust. 1, środków
finansowych w formie dotacji.
3. Do dnia 30.04 (trzydziestego kwietnia) każdego roku trwania porozumienia strony określą
wysokość środków finansowych przekazywanych na realizację zadania oraz zasady ich
rozliczania.
§4.1.Gmina Nowe Warpno zobowiązuje się do przekazywania każdego roku począwszy od
roku, w którym zostanie oddane do użytku Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Dobrej, środków finansowych w formie dotacji w wysokości pokrywającej koszty
związane z przyjęciem psów z terenu Gminy N owe Warpno do Międzygminnego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
2. Do dnia 30.04 (trzydziestego kwietnia) każdego roku trwania porozumienia, począwszy od
roku, w którym zostanie oddane do użytku Międzygminne Schronisko dla Bezdomilych
Zwierząt, strony określą wysokość środków finansowych przekazywanych na realizację
zadania oraz zasady ich rozliczania.

3.Maksymalna ilość mieJSC w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w
Dobrej przewidziana miesięcznie dla psów z terenu Gminy Nowe Warpno określona będzie
do dnia 30.04 (trzydziestego kwietnia) każdego roku trwania porozumienia.
§5.

Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony . Wszelkie zmiany porozum1ema
pisemnej pod rygorem nieważności.

wymagają formy

~6. _)orozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za 12-o miesięcznym
vy- :_wiedzeniem.
?": Porozumienie podlega
:achodniopomorskiego.

3. Porozumienie

sporządzono

ogłoszeniu

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

w 5 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ANEKS

DO POROZUMIENIA Nr Zp.Z.221-lNW/08
z dnia 4 kwietnia 2008 r.

zawartego

pomiędzy:

t) Gminą Dobra reprezentowaną przez Teresę Dera - Wójta Gminy Dobra

2) Gminą Nowe Warpno reprezentowaną przez Mirosława Tokarskiego - z-ca Burmistrza Nowego
Warpna w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu Gminy Nowe Warpno.

Na podstawie

uchwały

Nr XV/092/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 lutego 2008 r.

sprawie zawarcia porozumienia z
blicznego,
ow~

polegającego

Warpno oraz

rzyjęcia

Gminą

właściwej

na zapewnieniu

uchwały

dotycząceego

Dobra

powierzenia realizacji zadania

opieki bezdomnym

zwierzętom

z terenu Gminy

Nr XIV/201/08 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie

od Gminy Nowe Warpno zadania

polegającego

na zapewnieniu opieki bezdomnym

zwierzętom

terenu Gminy Nowe Warpno.

§ 1. Strony zgodnie

ustalając, że

dotychczasowy § 4 porozumienia otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina Nowe Warpno zobowiązuje się, na postawie odrębnej umowy, do przekazywania
każdego roku począwszy od roku, w którym zostanie oddane do użytku Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Dobrej zwane dalej Schroniskiem) środków finansowych w formie dotacji
pokrywającej koszty funkcjonowania Schroniska w wysokości 10%, bez względu na faktyczną ilość
psów z terenu Gminy Nowe Warpno umieszczanych w Schronisku.
2. Do dnia 30 września każdego roku trwania porozumienia, począwszy od roku, w którym zostanie
oddane do użytku Schronisko, strony określą wysokość środków finansowych przekazywanych na
realizację zadania oraz zasady ich rozliczania.".

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ ; \neks

do porozumienia
hoan iopom orskiego.

podlega

ogłoszeniu

w Dzienniku

Urzędowym

~

Województwa

4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron, oraz
n egzemplarz w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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