
POROZUMIENIE

zawarte w dniu 27 września 2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
- Gminą Kędzierzyn-Koźle, reprezentowaną przez Tomasza Wantułę - Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle,
zwraną dalej Zleceniobiorcą,
a
- Gminą Głogówek, reprezentowaną przez Andrzeja Kałamarza - Burmistrza, zwaną dalej Zleceniodawcą.

§ 1. 1. Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji powierzone jej przez Zleceniodawcę zadania własne
Zleceniodawcy polegające na kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie Gminy
Głogówek.

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

1) odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Głogówek na zgłoszenie Zleceniodawcy,

2) transport psów, o których mowa wpkt. l, 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. l, w schronisku,

"<} 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. l oraz psów
wyłapanych na terenie Gminy Głogówek i umieszczonych w schronisku na podstawie 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 § l ust. 2, Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy:

1) kwotę w wysokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki 330 zł brutto za jednego psa (w tym psy
wyłapane na terenie Gminy Głogówek w latach ubiegłych) i ilości psów przebywających w schronisku przez co
najmniej połowę dni danego 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. l, Zleceniodawca zobowiązany będzie przekazać
Zleceniobiorcy miesięczną dotację na pokrycie poniesionych przez niego kosztów czynności zmierzających do
odbioru bezdomnego psa, podjętych na zgłoszenie Zleceniodawcy, a nie zakończonych ujęciem zwierzęcia.
Wysokość tej dotacji stanowić będzie iloczyn zryczałtowanej stawki 125 zł brutto i ilości czynności określonych
w zdaniu poprzednim podjętych w danym miesiącu.";

p j Począwszy od 2012r. zryczałtowane stawki, o których mowa w ust. l, podwyższane będą corocznie
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim, ogłaszany przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim".;

3. Zestawienie:

1) ilości psów, o których mowa w § l ust. 2 pkt. 4, przebywających w schronisku w danym miesiącu, 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 sporządzi 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. l i ust. 2,
z uwzględnieniem klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt. 1."

§3. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieoznaczony i wchodzi wżycie z pierwszym dniem miesiąca
następującego po miesiącu, w którym porozumienie zawarto.
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2. Każda ze stron może porozumienie wypowiedzieć 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 wypowiedzenia do odebrania ze schroniska wszystkich psów, o których mowa w § l ust. 2 pkt.
4.

4. W przypadku niewykonania całości zobowiązania, 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. l , zwaloryzowanej zgodnie z postanowieniem § 2 ust.
2 pkt l, 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 zostanie zestawienie sporządzone
z odpowiednim zastosowaniem zasad określonych w § 2 ust. 3.

§ 4. 1. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego.

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

3. Zleceniodawca zgłosi porozumienie Wojewodzie Opolskiemu w celu opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

4. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze
fcron.
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ANEKS NR

do POROZUMIENIA zawartego w dniu 27 września 2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu
pomiędzy:
- Gminą Kędzierzyn-Koźłe, reprezentowaną przez Tomasza Wantułę - Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-Koźle, zwaną dalej Zleceniobiorcą,

a
- Gminą Głogówek, reprezentowaną przez Andrzeja Kałamarza - Burmistrza, zwaną dalej
Zleceniodawcą.

W dniu .̂-W- strony porozumienia zawartego w dniu 27 września 2011 r. zgodnie
postanowiły dokonać zmian w tym porozumieniu w brzmieniu określonym w niniejszym
aneksie.

1.

1. W § l ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) transport psów, o których mowa w pkt. l do schroniska dla bezdomnych zwierząt,
zwanego dalej schroniskiem, prowadzonego przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
w Kędzierzynie-Koźlu, zwany dalej MZBK, stanowiący gminną jednostkę organizacyjną
Zleceniobiorcy. "

2. § 2 otrzymuje brzmienie :

„1. W celu sfinansowania poniesionych przez Zleceniobiorcę kosztów czynności
kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami, o których mowa w § l ust. 2, Zleceniodawca
przekaże Zleceniobiorcy:

1) kwotę w wysokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki 357 zł brutto za jednego
psa (w tym psy wyłapane na terenie gminy Głogówek w latach ubiegłych) i liczby psów
przebywających w schronisku przez co najmniej połowę dni danego miesiąca;
2) kwotę w wysokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki 178 zł brutto za jednego
psa (w tym psy wyłapane na terenie gminy Głogówek w latach ubiegłych) i liczby psów
przebywających w schronisku przez mniej niż połowę dni danego miesiąca;
3) kwotę zryczałtowanego wynagrodzenia za wykonanie sterylizacji w wysokości 180 zł
brutto za jedną sukę przebywającą w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Głogówek;
4) kwotę zryczałtowanego wynagrodzenia za wykonanie kastracji w wysokości 100 zł
brutto za jednego psa przebywającego w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Głogówek.

2. Niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. l, Zleceniodawca zobowiązany będzie
przekazać Zleceniobiorcy miesięczną dotacje na pokrycie poniesionych przez niego kosztów
czynności zmierzających do odbioru bezdomnego psa, podjętych na zgłoszenie
Zleceniodawcy. Wysokość tej dotacji stanowić będzie iloczyn zryczałtowanej stawki 175 zł
brutto i liczby czynności określonych w zdaniu poprzednim podjętych w danym miesiącu.
3. Począwszy od 2014 r. wyliczone kwoty, o których mowa w ust. l i 2 podwyższane będą
corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku



poprzednim ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze
Polskim", z zaokrągleniem do l zł,
4. Zestawienie obejmujące:

1) liczbę psów, o których mowa w § ł ust. 2 pkt 4, przebywających w schronisku w danym
miesiącu, datę przyjęcia psów do schroniska i datę, do której te psy przebywały
w schronisku w danym miesiącu;
2) liczbę czynności, o których mowa w ust. l i 2, podjętych w danym miesiącu i datę tych
czynności;

w imieniu Zleceniobiorcy sporządzi MZBK i przekaże Zleceniodawcy, w terminie do 7 dnia
miesiąca następującego po danym miesiącu.
5. W terminie 7 dni od otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust.4 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. l i ust. 2, z uwzględnieniem klauzuli waloryzacyjnej,
o której mowa w ust. 3."

3. W §3:
ł) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku niewykonania całości zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, w terminie
określonym w tym postanowieniu Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy miesięczną karę
umowną w wysokości stanowiącej iloczyn dwukrotności zryczałtowanych stawek
wskazanych w § 2 ust. l, zwaloryzowanych zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 3, oraz
liczby psów nieodebranych ze schroniska w terminie, o którym mowa w ust. 3."
2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Karę umowną, o której mowa w ust. 4, Zleceniobiorca naliczać będzie Zleceniodawcy za
dany miesiąc w nocie księgowej wystawionej w miesiącu następującym po miesiącu
objętym karą umowną, do której załączone zostanie zestawienie sporządzone
z odpowiednim zastosowaniem zasad określonych w § 2 ust. 4."

§2.

1. Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują od dnia .£?!•. 9.$:. W&A '
2. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
3. Czynności związane z ogłoszeniem o którym mowa w ust. 2 obciążaj ą zleceniodawcę.

§3.

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zleceniodawca:
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UMOWA nr 2/OŚ/2013

Zawarta w Głogówku w dniu 02.01.2013r. pomiędzy Gminą Głogówek, ul. Rynek l, 48-250
Głogówek, NIP 755-190-81-82 reprezentowaną przez:

Burmistrza Głogówka - Andrzeja Kałamarza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Głogówek - Ilony Hudaszek,
zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą"

a Panią Gabrielą Bartoszek prowadzącą działalność gospodarczą pod Firmą PUPHW „Gabi" ul.
Dworcowa 24, 47-120 Żedowice
NIP 756-155-01-44
zwanym dalej „Zleceniobiorcą".

§1

Ileceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę w następującym zakresie:
"f) Zapewnienia miejsca w schronisku,
2) Zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) Odławiania bezdomnych kotów,
4) Obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji wyłapanego bezdomnego zwierzęcia,
5) Poszukiwania właściciela dla wyłapanego zwierzęcia, tzw. adopcja zwierzęcia,
6) Usypiania ślepych miotów,
7) Zapewnienia miejsca, pomocy weterynaryjnej i transportowej w przypadku wymagających

opieki zwierząt gospodarskich.

1.Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od 02.01 2013r.
do31.12.2013r.

2.Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za l-miesięcznym okresem wypowiedzenia
_ w formie pisemnej.

§3

Koszt wykonania usług:
1) Zapewnienie miejsca w schronisku w tym:

koszt przyjęcia dorosłego kota do schroniska „SOS dla zwierząt" w Chorzowie - 984,00 zi
brutto,
koszt przyjęcia kociaka do schroniska - 799,50 zł brutto,
koszt przyjęcia dorosłego kota do Fundacji „Mali Bracia" w Opolu - 861,00zł brutto,

2) Dokarmianie wolno żyjących kotów na terenie gminy Głogówek (jednorazowo od sztuki)
wynosi - 50,00zl brutto

3) Odławianie bezdomnych zwierząt w tym:
« odłowienie bezdomnego kota - 620,00z! brutto,



» podjęcie czynności zmierzających do wyłapania zwierzęcia zakończone negatywnym
skutkiem - zwierzę uciekło w nieznanym kierunku - 450,00 zł brutto,

® odbiór bezdomnego kota z miejsca przetrzymania - 540,00 zł brutto.

4) Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja wyłapanego bezdomnego zwierzęcia - wg. faktury
wystawionej przez lekarza weterynarii (refaktura kosztów), przy czym w przypadku oddania
kota do schroniska - usługa realizowana jest w ramach opłaty za schronisko.

5) Poszukiwanie właściciela dla wyłapanego zwierzęcia tzw. adopcja zwierzęcia (tj. spisanie
umowy adopcyjnej, zaszczepienie adoptowanego zwierzęcia, badanie weterynaryjne - 560,00
zł brutto

6) Usypianie ślepych miotów - wg faktury wystawionej przez lekarza weterynarii (refaktura
kosztów), przy czym w przypadku oddania kota do schroniska - usługa realizowana jest w
ramach opłaty za schronisko.

7) Przetrzymanie bezdomnego zwierzęcia na wyraźne życzenie Gminy, lub gdy zachodzi taka
konieczność ze względu na zły stan zdrowia zwierzęcia np. kwarantanna) - 27,00 zł brutto
za dobę,

O) Koszt dojazdu do Gminy Głogówek i transport zwierzęcia do schroniska - 220,00 zł brutto,
natomiast w dni wolne od pracy (sobota, niedziela), dodatkowo - 220,00 zł brutto,

9) Zapewnienie pomocy weterynaryjnej i transportowej w przypadkach wymagających pomocy
zwierząt gospodarskich do gospodarstwa ustalonego ze Zleceniobiorcą- wg faktury
wystawionej przez firmę transportową (refaktura kosztów),

10) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt wg. faktury wystawionej przez lekarza weterynarii (refaktura kosztów).

§4

Zleceniobiorca wykonuje usługę max. do 4 godzin po otrzymaniu zgłoszenia.

§5

Wynagrodzenie zgodne z § 3 płatne będzie przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury. Płatność nastąpi na rachunek bankowy podany w fakturze.

Zleceniobiorca za wykonanie przedmiotu umowy wystawi Zleceniodawcę fakturę na adres Gmina
Głogówek ul. Rynek l, 48-250 Głogówek, NIP 755-190-81-82

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maj ą zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
inne przepisy obowiązujące w zakresie objętym przedmiotem umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie
pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli/obu stron.



§9

Organem do rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle wykonania umowy jest sąd właściwy dla
siedziby Zleceniodawcy.

§10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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