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POROZUMIENIE NR 1/2011 
 GMINY UJAZD I GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE 

 
 z dnia 19 września 2011 r. 

  
w sprawie kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami 

 
Gminę Ujazd reprezentuje Burmistrz Ujazdu - 

Tadeusz Kauch, zwany dalej Zleceniodawcą 
Gminę Kędzierzyn-Koźle reprezentuje Prezy-

dent Miasta Kędzierzyn-Koźle - Tomasz Wantuła, 
zwany dalej Zleceniobiorcą 

 
§ 1.1. Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji 

powierzone jej przez Zleceniodawcę zadania wła-
sne Zleceniodawcy polegające na kompleksowej 
opiece nad bezdomnymi psami żyjącymi na tere-
nie Gminy Ujazd. 

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

1) odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy 
Ujazd na zgłoszenie Zleceniodawcy; 

2) transport psów, o których mowa w pkt 1, 
do schroniska dla bezdomnych zwierząt, zwanego 
dalej schroniskiem, prowadzonego przez Miejskie 
Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu, 
oznaczane dalej skrótem MSO, będące jednostką 
organizacyjną Zleceniobiorcy; 

3) umieszczanie psów, o których mowa w pkt 1, 
w schronisku; 

4) zapewnienie godziwych warunków pobytu 
w schronisku, w tym stałą opiekę weterynaryjną 
obejmującą obowiązkowe szczepienie i leczenie 
na terenie schroniska, psów, o których mowa  
w pkt 1 oraz psów wyłapanych na terenie Gminy 
Ujazd i umieszczonych w schronisku na podsta-
wie porozumień zawartych przez strony w latach 
ubiegłych, do czasu odbioru przez właściciela, 
sprzedaży lub naturalnej śmierci. 

 
§ 2.1. W celu sfinansowania poniesionych przez 

Zleceniobiorcę kosztów czynności kompleksowej 
opieki nad bezdomnymi psami, o których mowa  
w § 1 ust. 2, Zleceniodawca przekaże Zleceniobior-
cy: 

1) kwotę w wysokości stanowiącej iloczyn 
zryczałtowanej stawki 330 zł brutto za jednego 
psa (w tym psy wyłapane na terenie Gminy Ujazd 
w latach ubiegłych) i ilości psów przebywających 
w schronisku przez co najmniej połowę dni dane-
go miesiąca; 

2) kwotę w wysokości stanowiącej iloczyn 
zryczałtowanej stawki 165 zł brutto za jednego 
psa i ilości psów przebywających w schronisku 
przez mniej niż połowę dni danego miesiąca. 

2. Niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 1, 
Zleceniodawca zobowiązany będzie przekazać Zle-
ceniobiorcy miesięczną dotację na pokrycie ponie-
sionych przez niego kosztów czynności zmierzają-
cych do odbioru bezdomnego psa, podjętych na 
zgłoszenie Zleceniodawcy, a nie zakończonych uję-
ciem zwierzęcia. Wysokość tej dotacji stanowić 
będzie iloczyn zryczałtowanej stawki 125 zł brutto  
i ilości czynności określonych w zdaniu poprzednim 
podjętych w danym miesiącu. 

1) Począwszy od 2012 r. zryczałtowane staw-
ki, o których mowa w ust. 1, podwyższane będą 
corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w roku po-
przednim, ogłaszany przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”. 

3. Zestawienie: 
1) ilości psów, o których mowa w § 1 ust. 2  

pkt 4, przebywających w schronisku w danym mie-
siącu, 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 ust. 2, 
podjętych w danym miesiącu, określające datę 
tych czynności, w imieniu Zleceniobiorcy sporzą-
dzi i przekaże Zleceniodawcy MSO, w terminie do 
7 dnia następnego miesiąca. 

4. W terminie 7 dni od otrzymania zestawienia, 
o którym mowa w ust. 3, 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 
dotację za dany miesiąc, wyliczoną w sposób 
wskazany w ust. 1 i ust. 2, z uwzględnieniem klau-
zuli waloryzacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1. 

 
§ 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 wypo-
wiedzieć 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 wypowiedze-
nia do odebrania ze schroniska wszystkich psów, 
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4. 
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4. W przypadku niewykonania całości zobo-
wiązania, o którym mowa w ust. 3, w terminie 
określonym w tym postanowieniu Zleceniodawca 
zapłaci Zleceniobiorcy miesięczną karę umowną 
w wysokości stanowiącej iloczyn dwukrotności 
zryczałtowanej stawki wskazanej w § 2 ust. 1, 
zwaloryzowanej zgodnie z postanowieniem § 2 
ust. 2 pkt 1, oraz ilości psów nieodebranych ze 
schroniska w terminie, o którym mowa w ust. 3. 

5. Karę umowną, o której mowa w ust. 4, 
Zleceniobiorca naliczać będzie Zleceniodawcy za 
dany miesiąc w nocie księgowej wystawionej  
w miesiącu następnym, do której załączone zo-
stanie zestawienie sporządzone z odpowiednim 
zastosowaniem zasad określonych w § 2 ust. 3. 

§ 4.1. W sprawach nieuregulowanych porozu-
mieniem stosują się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zleceniodawca zgłosi porozumienie Wojewo-
dzie Opolskiemu w celu opublikowania w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

4. Porozumienie sporządzono w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzempla-
rze dla każdej ze stron. 

 
Zleceniodawca  

Burmistrz Ujazdu  
Tadeusz Kauch 

Zleceniobiorca  
Prezydent Miasta  
Tomasz Wantuła 
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