
UMOWA PRZEKAZANIA PSA DO SCHRONISKA

Zawarta w dniu 02 marca 2012 roku pomiędzy:
Gminą Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, NIP: 582-160-14-47, którą reprezentuj e Wójt Gminy Pan
Bogusław Szczerba, zwaną dalej „Przekazującym"
a Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Plac
Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk, NIP: 578-297-48-12, zwanym dalej „Przejmującym"

§ 1 -

1. Przekazujący przekazuje Przejmującemu bezdomną sukę rasy nieokreślonej w celu zapewnienia jej opieki
i utrzymania w Schronisku dla Zwierząt „Psi raj" w Pasłęku.

2. W celu identyfikacji zwierzęcia, podstawąjest zdjęcie psa, będące załącznikiem Nr l do niniejszej
umowy.

§2.

1. Przejmujący w szczególności zobowiązuje się do zapewnienia zwierzęciu schronienia, pożywienia, opieki
weterynaryjnej i innej, do czasu, gdy suka nie trafi do adopcji.

2. Przejmujący zobowiązuje się do podejmowania działań w celu przekazania zwierzęcia do adopcji, o
których zobowiązuje się nie rzadziej niż raz na kwartał informować Przekazującego.

§3.

1. Koszt utrzymania zwierzęcia, ustala się na kwotę 200,00 złotych (słownie złotych: Dwieście 00/100)
miesięcznie, regulowany do czasu, gdy zwierzę nie trafi do adopcji.

2. Podstawą zapłaty jest wystawiony przez Przyjmującego rachunek wraz z załączonym (nie rzadziej niż raz
na kwartał) oświadczeniu o tym, że zwierzę nadal przebywa w schronisku.

3. Płatność następuje przelewem, w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku
przez Przekazującego.

§4.

1. Przekazujący zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w każdym czasie warunków, w jakich
przetrzymywane będzie zwierzę, sposobu jego żywienia, stanu jego zdrowia, odpowiedniej opieki
weterynaryjnej, oraz do sprawdzenia danych związanych z przekazaniem zwierzęcia do adopcji.

2. W powyższym zakresie osobą upoważnioną jest pracownik Urzędu Gminy w Wilczętach podinspektor
Irena Krzyżanowska, tel. 55-249-6504, e-mail: rolnictwo@wilczeta.ug.gov.pl

§5.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać polubownie.

§6.

1. Umowę zawiera się do dnia 31 grudnia 2012 roku, z możliwością jej przedłużenia w drodze aneksu.

2. Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu na jaki została zawarta, w przypadku gdy zwierzę trafi do
adopcji.



§7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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ANEKS
z dnia 22 stycznia 2013 roku

Zawarty pomiędzy:
Gminą Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, NIP: 582-160-14-47, którą reprezentuj e Wójt Gminy Pan
Bogusław Szczerba, zwaną dalej „Przekazującym"
a Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Obrońców Praw Zwierząt im. Ś w. Franciszka z Asyżu, ul. Plac
Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk, NIP: 578-297-48-12, zwanym dalej „Przejmującym".

DO UMOWY PRZEKAZANIA PSA DO SCHRONISKA

zawartej w dniu 2 marca 2012 roku pomiędzy:
Gminą Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, NIP: 582-160-14-47, którą reprezentuj e Wójt Gminy Pan
Bogusław Szczerba, zwaną dalej „Przekazującym"
a Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Plac
Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk, NIP: 578-297-48-12, zwanym dalej „Przejmującym".

§1-

Na podstawie § 6 ust. l niniejszej umowy zmienia się termin jej obowiązywania, tj. "Do dnia 31 grudnia
2013 roku, z możliwością jej przedłużenia w drodze odrębnych negocjacji"

§2.

1. Aneks wchodzi w .życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2013 roku.

2. W pozostałym zakresie umowa nie podlega zmianie.

§3-

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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UMOWA PRZEKAZANIA PSA DO SCHRONISKA

Zawarta w dniu l października 2012 roku pomiędzy:
Gminą Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, NIP: 582-160-14-47, którą reprezentuj e Wójt Gminy Pan
Bogusław Szczerba, zwaną dalej „Przekazującym"
a Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Plac
Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk, NIP: 578-297-48-12, zwanym dalej „Przejmującym"

§1.

1. Przekazujący przekazuje Przejmującemu bezdomnego psa rasy labrador w celu zapewnienia im opieki i
utrzymania w Schronisku dla Zwierząt „Psi raj" w Pasłęku.

2. W celu identyfikacji zwierząt, podstawą jest zdjęcie psa, będące załącznikiem Nr l do niniejszej umowy.

§2.

1. Przejmujący w szczególności zobowiązuje się do zapewnienia zwierzęciu schronienia, pożywienia, opieki
weterynaryjnej i innej, do czasu, gdy pies nie trafi do adopcji.

2. Przejmujący zobowiązuje się do podejmowania działań skutkujących jak najszybszym przekazaniem
zwierzęcia do adopcji.

§3.

1. Koszt utrzymania psa, ustala się na kwotę 200,00 złotych (słownie złotych: Dwieście 00/100) miesięcznie
za l sztukę, regulowany do czasu, gdy zwierzę nie trafi do adopcji.

2. Podstawą zapłaty jest wystawiony przez Przyjmującego rachunek wraz z załączonym oświadczeniem o
nieprzekazaniu psa do adopcji w danym miesiącu.

3. Płatność następuje przelewem, w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku
przez Przekazującego.

§4.

1. Przekazujący zastrzega sobie prawo do sprawdzenia warunków, w jakich przetrzymywane będzie zwierzę
sposobu jego żywienia, stanu zdrowia, odpowiedniej opieki weterynaryjnej, oraz do sprawdzenia danych
związanych z przekazaniem zwierzęcia do adopcji.

2. W powyższym zakresie osobą upoważnioną jest pracownik Urzędu Gminy w Wilczętach inspektor Irena
Krzyżanowska, tel. 55-249-65-04, e-mail: rolnictwo(g),wilczeta.ug.gov.pl

§5.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać polubownie.

§6.

1. Umowę zawiera się do dnia 31 grudnia 2012 roku, z możliwością jej przedłużenia w drodze odrębnych
negocjacji.

2. Umowa rozwiązuje się przed upływem jej terminu, w przypadku gdy zwierzę trafi do adopcji.



§7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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ANEKS
z dnia 22 stycznia 2013 roku

Zawarty pomiędzy:
Gminą Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, NIP: 582-160-14-47, którą reprezentuj e Wójt Gminy Pan
Bogusław Szczerba, zwaną dalej „Przekazującym"
a Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Obrońców Praw Zwierząt im. Sw. Franciszka z Asyżu, ul. Plac
Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk, NIP: 578-297-48-12, zwanym dalej „Przejmującym".

DO UMOWY PRZEKAZANIA PSA DO SCHRONISKA

zawartej w dniu l października 2012 roku pomiędzy:
Gminą Wilczęta, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta, NIP: 582-160-14-47, którą reprezentuje Wójt Gminy Pan
Bogusław Szczerba, zwaną dalej „Przekazującym"
a Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Plac
Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk, NIP: 578-297-48-12, zwanym dalej „Przejmującym".

§1-

Na podstawie § 6 ust. l niniejszej umowy zmienia się termin jej obowiązywania, tj. "Do dnia 31 grudnia
2013 roku, z możliwością jej przedłużenia w drodze odrębnych negocjacji"

§2.

1. Aneks wchodzi w .życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2013 roku.

2. W pozostałym zakresie umowa nie podlega zmianie.

§3.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Do umowy z dnia 02.03.2012 , 01.10.2012. zawartej pomiędzy:

l . Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Obrońców Praw Zwierząt im, św, F. z Asyżu

a. Gminą w Wilczętach

w zakresie przyjęcia i przetrzymywanie psów w Schronisku dla Zwierząt w Pasłęku.

z dniem 01.03.2013 wprowadza się zmianę stawek zaprzyjcie i przetrzymywanie psów w
schronisku :

1. Utrzymanie l psa w schronisku w - 300 zł / m-c. .

2. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

3. Aneks obowiązuje od dnia 01.03.2013

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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