
j POROZUMIENIE

Zawarte w dniu 07.10.2010 roku

pomiędzy Gminą Stąporków zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez:

Burmistrz Dorotę Łukomską, adres ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A,
26-220 Stąporków

a

Opieką nad zwierzętami „Hotel dla psów" zwaną dalej „Hotelem" reprezentowaną przez:

Rafała Janie, adres Odrowąż ul. l Maja 41 A, 26-220 Stąporków.

§1.

1. Gmina wyraża wolę współdziałania w zakresie okresowego, odpłatnego przekazywania psów
pod opiekę „Hotelowi" na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu.

2. „Hotel" zobowiązuje się do przyjęcia i pełnienia opieki nad powierzonymi psami.

§2.

1. „Hotel dla psów" zobowiązuje się do świadczenia usług dla Gminy Stąporków na terenie

„Hotelu" w Odrowążu w zakresie:
a) przyjmowania i przetrzymywania z terenu Gminy Stąporków psów zagubionych,

zabłąkanych, porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych;
b) leczenia na koszt Gminy chorych zwierząt przebywających w „Hotelu";
c) zapewnienia obsługi i optymalnych warunków bytowych dla psów bezdomnych

przebywających w „Hotelu".

2. Przyjęcia psa do „Hotelu" następowało będzie każdorazowo po wykonaniu wymaganych
szczepień i innych stosownych zabiegów.

3. Płatność za pobyt nastąpi w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury.
Koszt pobytu psa w „Hotelu" został ustalony na poziomie 20 zł netto za dobę.

4. „Hotel" gwarantuje w okresie trwania Porozumienia miejsce opieki nad dwoma psami (kojce,

budy). Przyjęcie większej ilości psów może nastąpić w przypadku posiadanych w danym
okresie wolnych miejsc w „Hotelu".

5. Ze względu na nieznane pochodzenie, wiek oraz stan zdrowia „Hotel" nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku śmierci naturalnej lub spowodowanej chorobą.
Utylizacja zwłok w takim przypadku odbywać się będzie kosztem i staraniem Gminy.

§3.

Przyjęcie i odbiór psa „do" i „z" „Hotelu" odbywać się będzie każdorazowo na podstawie
pisemnego zlecenia sporządzanego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla

każdej ze Stron.
Wzór zlecenia i odbioru stanowi załącznik nr.l do Porozumienia.

§4.
Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony z możliwością jednomiesięcznego okresu

wypowiedzenia przez każdą ze Stron bez podania przyczyny.
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