
U M O W A 
 
 

zawarta w dniu 13 marca 2013 r, pomiędzy Gminą Baborów  z siedzibą w   Baborowie 
 ul. Dąbrowszczaków 2 a, 48-120 Baborów,  NIP 748-15-06-649, REGON 531412817 zwaną 
dalej „Zleceniodawcą” reprezentowaną przez: 
1. Elżbietę Kielską – Burmistrza Gminy Baborów 
2. Irenę  Jazłowiecką -  Skarbnika Gminy Baborów 
a,  
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp.z o.o. w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego , nr KRS: 0000125096, Kapitał Zakładowy Spółki 8 211 000zł                
 nr  NIP: 639-00-01-529,  REGON: 272347744 
 reprezentowanym przez: 
 

1. Krzysztofa  Kowalewskiego    – Prezes Zarządu  
2. Elżbietę  Nowara                     -  Wiceprezesa Zarządu 

  
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”o następującej treści: 
 

§ 1 
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi: 
 

1. Przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z Gminy Baborów w ilości do 7 
sztuk. Każdorazowo przed dostarczeniem psa należy telefonicznie pod nr  32 415 88 
44 / ustalić termin dostarczenia zwierzęcia.    

2. Zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom. 
3. Zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków socjalno – bytowych 

przetrzymywanym zwierzętom. 
4. Współpraca z  Urzędem Miejskim w  Baborowie. 
5. Utylizacja padłych zwierząt. 

§ 2 
 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia 13 
marca 2013 roku  do dnia 31 grudnia 2013 r. r z możliwością przedłużenia na rok 2014. 

.    
§ 3 

 
1. Za  wykonanie przedmiotu umowy w 2013 roku w zakresie ujętym w § 1 pkt. 1-5 od 

każdej sztuki zwierzęcia (psa) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie 
netto w kwocie 1050,00  zł. ( słownie: jeden tysiąc  pięćdziesiąt złotych) oraz należny 
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co daje za  1  psa kwotę 
1291,50 zł brutto.  

 
2. Wynagrodzenie obliczone zgodnie z pkt.1 i 2 płatne będzie po wykonaniu usługi przez 

Zleceniodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na konto 
Zleceniobiorcy:  ING B.Śl. S.A. K-ce O/Racibórz nr 49 1050 1328 1000 0004 0002 
8791. 



  
 

§ 4 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności, wyłącznie w 
formie pisemnej. 

 
 

§ 5 
 

W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 

 
 

§ 6 
 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. w Raciborzu realizuje wdrożony System Zarządzania 
Środowiskowego ISO 14001. W załączeniu Polityka Środowiskowa Gminy Racibórz oraz 
oświadczenie kontrahenta.  

 
§ 7 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
ZLECENIODAWCA                                                                                 ZLECENIOBIORCA  
  
 



Baborów, 2013-04-12

P O R O Z U M I E N I E

Zawarte  w dniu  12  kwietnia  2013 roku pomiędzy:

1. Burmistrzem Gminy Baborów Elżbietą Kielską

2. P. Tomaszem Wawrycą – Lekarzem Weterynarii

Porozumienie dotyczy świadczenia  usług  weterynaryjnych zapisanych w  Programie Opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów  w 2013 

roku:

1.Zadania obejmują świadczenie usług weterynaryjnych na ternie Gminy Baborów. Usługi polegać będą 

na udzielaniu  pomocy  bezpańskim zwierzętom   psom i  kotom, a w szczególności:

-   zwierzętom, które zostały ranne w zdarzeniach drogowych,

-  psom   bezpańskim porzuconym na terenie miasta lub innej miejscowości  gminy Baborów,   

-  przeprowadzeniu  obserwacji w przypadku podejrzenia  choroby   zwierzęcia,

-  usypianiu ślepych miotów zwierząt  w uzgodnieniu z Gminą Baborów. 

2. Lekarz  weterynarii  będzie świadczył opisane w pkt 1  usługi  na wezwanie telefoniczne pracownika 

Urzędu,  ewentualnie   Policji.

3. Za wykonanie świadczeń związanych z wyżej opisanymi zdarzeniami Gmina Baborów będzie ponosiła 

koszty związane z wykonaną  usługą.

Porozumienie zostało spisane w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  z których jedno otrzymuje 

lekarz weterynarii,  a dwa pozostają w aktach Urzędu.

Porozumienie  obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2013 roku.

……………………………………………………………..                                           ………………………………………………………

Lekarz weterynarii         Burmistrz Gminy
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