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UMOWA ,ASJ'.. fk

Zawarta w dniu 7 stycznia 2015 r. pomiędzy Gminą Wolbrom reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - mgr Adama Zielnika
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - mgr Jana Turka

Zwanym dalej Zleceniodawcą,

a Panem Jerzym Zielińskim, działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej, prowadzącym Prywatną Lecznicę dla Zwierząt w Wolbromiu, ul. Olkuska 5,
NIP - 637-000-47-14, REGON 271129577

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do opieki nad bezdomnymi
zwierzętami - psami z terenu Miasta i Gminy Wolbrom.

2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:
a) wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Miasta i Gminy Wolbrom,
b) przyjmowanie bezdomnych zwierząt,
c) zajmowanie się bezdomnymi i rannymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy

Wolbrom,
d) lokowanie bezdomnych zwierząt u mieszkańców chętnych do przejęcia celem

dalszego ich utrzymania,
e) likwidowanie ślepych miotów i chorych zwierząt przez uśpienie,
f) wykonywanie innych prac związanych z prowadzeniem akcji likwidacji zjawiska

bezdomnych zwierząt i zagrożeń powodowanych przez zwierzęta
g) przewóz bezdomnych psów na schroniska zwierząt w Cieszynie
h) dokarmianie wolnożyjących zwierząt.
Zadania wymienione w punktach a - h będą wykonywane w uzgodnieniu z
upoważnionym przedstawicielem Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom w godzinach pracy
„Prywatnej Lecznicy Zwierząt" tj. od 8-- 1722.

3. Poza godzinami pracy wykonanie w/w usług będzie możliwe w wyjątkowych
przypadkach, tj. realnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, klęski żywiołowej, pożaru, itp.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania wyłapywania bezdomnych zwierząt w
sposób nie zagrażający ich zdrowiu przy użyciu poskramiacza z pętlą lub broni
pneumatycznej do czasowego usypiania zwierząt.

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do transportowania złapanych zwierząt w sposób zgodny
z regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie.

6. Zleceniobiorca zapewni przy postępowaniu ze zwierzętami, w razie potrzeby, pomoc
lekarską - weterynaryjną.
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§ 2

Z tytułu wykonywanych obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zleceniodawca
zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie 1.750,00 zł brutto
(słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie za wykonanie usług
związanych z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.

Termin płatności 14 dni od daty otrzymania rachunku.
W przypadku nie wypłacenia Zleceniobiorcy wynagrodzenia wynikającego z niniejszej
umowy, Zleceniodawca zobowiązany będzie do naliczenia odsetek ustawowych.

§3

Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru interwencji z terenu Miasta i Gminy
Wolbrom.

§4

Umowa zostaje zawarta na czas określony, począwszy od dnia 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
§ 5

Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
Ewentualne zmiany postanowień zawartych w niniejszej umowie powinny być dokonane na
piśmie, w formie aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 6

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy:
1. Kodeksu Cywilnego.
2. Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003 r., Nr 106, póz. 1002)
3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz.U. z 1998 r., Nr
116, póz. 753).

§ 7

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby
zleceniodawcy.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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A N E K S nr l
z dnia 15 października 2015 roku

do umowy nr 43/WTI/2015 zawartej w dniu 7 stycznia 2015 r. pomiędzy Gminą Wolbrom
reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - mgr Adama Zielnika
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - mgr Edyty Żuchowicz -Reszki

zwanym dalej Zleceniodawcą,

a Panem Jerzym Zielińskim, działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej, prowadzącym Prywatną Lecznicę dla Zwierząt w Wolbromiu, ul. Olkuska 5,
NIP - 637-000-47-14, REGON 271129577

zwanym dalej Zleceniobiorcą

- § l pkt. 2 lit. c) uzyskuje brzmienie:
§ 1

„zajmowanie się bezdomnymi, rannymi i chorymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy
Wolbrom"

- § l pkt. 2 lit. e) uzyskuje brzmienie:

„likwidowanie ślepych miotów przez uśpienie"

§2

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 3

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