
POROZUMIENIE

zawarte w dniu 02.01.2014 r. Pomiędzy Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach
ul. Parkowa 5, którą reprezentują:
dr inż. Tomasz Śmietanka - Burmistrz Gminy Kozienice
mgr Barbara Galińska - Skarbnik Gminy Kozienice,
a
Kozienicką Gospodarką Komunalną Sp. Z o.o. z siedzibą w Kozienicach ul. Przemysłowa 15,
którą reprezentuje:
mgr inż. Robert Wojcieszek - Prezes Zarządu KGK Sp. Z o.o.

§ 1

Działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
/Dz. U. z 201 Ir. Nr 45, póz. 236 j. t./, §1 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/235/2008 z 20

marca 2008 r. w sprawie przekształcenia Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Kozienicach
w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ze 100% udziałem Gminy Kozienice
/Dz. U. Województwa Mazowieckiego Nr 67, póz. 2445/, uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXIX/409/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad rozliczania zadań zleconych do
wykonania dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz uchwały Rady Miejskiej w
Kozienicach Nr XXXI/319/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice" Gmina powierza, a Spółka
przyjmuje do realizacji zadanie „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami". Sposób realizacji
zadania określa Regulamin Przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Kozienicach, przyjęty
uchwałą Rady Miasta i Gminy Kozienice Nr XXXV/551/2001 r. z dnia 27 września 2001 r. oraz
zapisy niniejszego porozumienia.

§2

Podstawą do rozliczenia jest §1 pkt. 4 uchwały Nr XXXIX/409/2013 z dnia 19 grudnia
2013 r. w sprawie rozliczania zadań zleconych do wykonania dla Kozienickiej Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Kozienicach, 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15.

l/ za utrzymanie Miejsca Tymczasowego Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt (MTPBZ)
w tym: obsługa codzienna i weterynaryjna, wyżywienie zwierząt, zakup środków
farmakologicznych - ryczałt miesięczny - 5 800,00 zł.
II za złapanie zwierzęcia na terenie miasta i umieszczenie w MTPBZ - 255,00 zł za jedno
zwierzę,
3/ za złapanie zwierzęcia poza terenem miasta i umieszczenie w MTPBZ - 275,00 zł za jedno
zwierzę,
4/ za umieszczenie zwierzęcia w schronisku - zwrot poniesionych kosztów + 5% zysku,
5/ za kastrację, sterylizację, znakowanie identyfikatorem elektronicznym i usypianie ślepych
miotów - zwrot poniesionych kosztów
Koszty poniesione - wydatkowanie zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

§3

Na realizację zadania w roku 2014 gmina przeznacza kwotę 200 000,00 zł. Faktury będą
obejmować okresy miesięczne. Realizacja faktur za wykonanie zadania „Opieka nad
bezdomnymi zwierzętami" nastąpi w terminie 30 dni od złożenia faktury wraz z załączonym
i przyjętym rozliczeniem. Termin złożenia faktury za miesiąc grudzień ustala się na 23 grudnia
2014 r.



§ 4

Porozumienie zawarte jest na czas określony od dnia 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 5

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

WYKONAWCA ZLECENIODAWCA

mgr inż. M

RZĄDU

Wojcieszek

1AKKA KOMUNALNA

2WOO Kofow*, ul. Promyskwa 15
tel/fax 4& 614-24-03, S, 614-2S49

.,.pl
e-mai!:biuro@kgkkozienice.pl

i n .
Jrząd Miejsia w Ko
i6-900 Kozienice,, ul. Parkot^p,

:-el. (C48)6H-7?-00

Burmistrz Gmjj^Kozijsjfiicc

Śmietanka

Arkadiusz

r/oca
Lb-




