
1. z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2015 r. 
umowy albo komu (imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece  
wy apywania/od awiania bezdomnych zwierz t? 
 

Gabriela Bartoszek prowadz ca dzia alno  gospodarcz  pod firm  Przedsi biorstwo 
Us ug Produkcyjno- Handlowo-Wielobran owych „GABI”, ul. Dworcowa 24, 47-120 

dowice 

2. z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2015 r. umowy 
albo komu (imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece  zapewniania 
opieki bezdomnym zwierz tom? 

Jan Pisko  lekarz weterynarii, prowadz cy dzia alno  gospodarcz  pod nazw  „Lecznica 
dla zwierz t, Jan Pisko ” z siedzib  przy ul. Opolskiej 32 , 47-100 Strzelce Opolskie 

3. ilu bezdomnym zwierz tom (z podzia em na psy i koty) zapewniono opiek  na koszt 
gminy w 2015 r.? (nie licz c zwierz t, którymi zaj to si  w latach poprzednich) 

Opiek  zapewniono dla 7 psów 

4. jaki by  w 2015 r. koszt realizacji ca ego zadania przewidzianego ustaw  o ochronie 
zwierz t (wy apywanie/od awianie, opieka, us ugi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? 

20 000,00 z  

5. ponadto prosimy o udost pnienie tre ci i postaci umowy/umów (wraz z za cznikami) 
o zapewnianie opieki bezdomnym zwierz tom w 2015 r. 
 

UMOWA NR RI.7031.1.3.2015.O  

 

zawarta w dniu 02.01.2015r. pomi dzy: 

Gmin  Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, NIP 991-02-84-648, któr  

reprezentuje Pani Ró a Malik – Burmistrz Prószkowa zwan  dalej „Zleceniodawc ”  

a  

Przedsi biorstwem Us ug Produkcyjno- Handlowo-Wielobran owych „GABI”,  

ul. Dworcowa 24, 47-120 dowice, NIP 7561550144, REGON 531315480, któr  

reprezentuje Pani Gabriela Bartoszek 

zwanym dalej „ Zleceniobiorc ”. 

 

Na podstawie § 5 rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i  Administracji  z  

dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wy apywania bezdomnych zwierz t 

(Dz.  U.  z  1998r.,  Nr  116,  poz.  753)  strony  zawieraj  niniejsza  umow  o  nast puj cej  

tre ci:  

 

§1 



1.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadania w zakresie 

wy apywania zwierz t bezdomnych z terenu Gminy Prószków, a w szczególno ci: 

1) zapewnienia miejsca w schronisku; 

2) od awiania bezdomnych zwierz t (psy, koty); 

3) poszukiwania w a ciciela dla wy apanego zwierz cia, tzw. adopcja zwierz cia; 

4) zapewnienie opieki weterynaryjnej wraz z obligatoryjn  sterylizacj  lub kastracj  

wy apanego bezdomnego zwierz cia w schronisku b d  fundacji. 

2. Zleceniodawca o wiadcza, e spe nia wszelkie wymagania jakie powinien spe nia  

przedsi biorca ubiegaj cy si  o zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierz tami, okre lone w uchwale Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 

lutego 2011r.  

w  sprawie  wymaga  jakie  powinien  spe nia  przedsi biorca  ubiegaj cy  si  o  uzyskanie  

zezwolenia w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierz tami, prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierz t, a tak e grzebowiska i spalarni zw ok i ich cz ci.  

 

§2 

1.Zleceniobiorca zobowi zuje si  do wykonania przedmiotu umowy w terminie 

od dnia 02.01.2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. 

2.Umowa  mo e  by  rozwi zana  przez  ka d  ze  stron  za  2-miesi cznym  okresem  

wypowiedzenia w formie pisemnej. 

 

§3 

1.  Zleceniobiorca  z  tytu u  wykonania  czynno ci  wymienionych  w  §1  umowy  b dzie  

otrzymywa  wynagrodzenie: 

- odbiór bezdomnego zwierz cia (psa i kota) z miejsca przetrzymywania – 570,00 z  

brutto, 

- wy apanie bezdomnego psa w terenie (wraz z szukaniem) – 580,00 z  brutto, 

- wy apanie bezdomnego kota w terenie (wraz z szukaniem)– 600,00 z  brutto 

- wy apania bezdomnego zwierz cia i oddanie go do tzw. „adopcji” – 580,00 z  

brutto, 

- op ata za przyj cie bezdomnego zwierz cia do schroniska „SOS dla zwierz t„ w 

Chorzowie–  1845,00 z  brutto (1500,00 z  netto) 

- op ata za przyj cie bezdomnego zwierz cia do schroniska Szczyty ul. Wielu ska 

108 - 1845,00 z  brutto  

(1500,00 z  netto) 

- koszty dojazdu ( dowice – gmina Prószków oraz transportu zwierz cia do 

jednego ze schronisk –  220,00 z  brutto),  



- podj cie czynno ci zmierzaj cych do wy apania bezdomnego zwierz cia z 

negatywnym skutkiem  (zwierz  uciek o w nieznanym kierunku) – 450,00 z  

brutto, 

- podj cie w/w czynno ci w dni wolne od pracy – 220,00 z  brutto 

- przetrzymanie bezdomnego zwierz cia przed przekazaniem go do schroniska, na 

yczenie Gminy, lub na zalecenie weterynarza (zwierz  chore wymagaj ce 

kwarantanny) –  27 z  / dob  brutto, 

- usypianie lepych miotów – refaktura kosztów wystawionych przez lekarza 

weterynarii, z którym mamy zawart  umow , 

- konsultacja weterynaryjna oraz zapewnienie transportu bezdomnych zwierz t 

gospodarskich lub domowych - refaktura kosztów wystawionych przez lekarza 

weterynarii lub firmy transportowej, z którymi mamy zawart  umow , 

2. Zleceniobiorca  po  otrzymaniu  zg oszenia  wykonuje  us ug  max.  do  4  

godzin. 

3. Zleceniobiorca zobowi zuje si  udost pni  nr telefonu 24 godziny na dob . 

4. Telefonicznego zg oszenia nale y dokonywa  na nr tel: 506 132 566 

5. Wynagrodzenie zgodne z ust.1 p atne b dzie przez Zleceniodawc  w 

terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  faktury  na  konto  Zleceniobiorcy  

93890900062000000550420002 BS Zawadzkie. 

 

§4 

Zleceniobiorca za wykonanie przedmiotu umowy wystawi Zleceniodawcy nale n  faktur  

Vat na adres: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, NIP 991-02-84-648. 

Zap ata nale no ci nast pi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawc  

faktury, na konto Zleceniobiorcy wskazane w fakturze.  

§5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy b d  dokonywane pod rygorem niewa no ci, 

wy cznie w 

formie pisemnej. 

§6 

W zakresie spraw nieokre lonych w niniejszej umowie stosuje si  przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§7 

Umow  sporz dzono  w  trzech  jednobrzmi cych  egzemplarzach,  z  których  dwa  dla  

Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy. 

 

ZLECENIODAWCA       ZLECENIOBIORCA 

 
 



 
UMOWA NR  RI.7031.1.2.2015.O  

o wiadczenie us ug weterynaryjnych 
 
 
Zawarta w dniu 02 stycznia 2015 r. w Prószkowie 
pomi dzy Gmin  Prószków 
reprezentowan  przez Pani  Ró  Malik – Burmistrza Prószkowa, 
zwan  dalej Zleceniodawc  
a  
Panem Janem Pisko  lekarzem weterynarii, prowadz cym dzia alno  gospodarcz  pod 
nazw  „Lecznica dla zwierz t, Jan Pisko ” 
z siedzib  przy ul. Opolskiej 32 , 47-100 Strzelce Opolskie 
zwanym dalej Zleceniobiorc , 
o nast puj cej tre ci: 
 

§ 1 
1. Zleceniodawca zleca  a Zleceniobiorca zobowi zuje si  do wiadczenia us ug 

weterynaryjnych na terenie Gminy Prószków w zakresie interwencyjnego udzielania 
opieki weterynaryjnej, zapewnienia ca odobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 
zdarze  drogowych z udzia em zwierz t, tymczasowej opieki i leczenia 
weterynaryjnego zwierz t, które w wyniku wypadków losowych utraci y czasowo 
w a ciciela  oraz   w  razie  konieczno ci  usypiania  zwierz t  wy apanych,  rannych  w  
wyniku zdarze  drogowych lub w inny sposób oraz usypiania lepych miotów. 

2. Us ugi w zakresie usypiania zwierz t Zleceniobiorca b dzie  wykonywa  przy  u yciu  
aplikatora G.U.T.50 , b d cego w posiadaniu Zleceniobiorcy na mocy umowy  
u yczenia Nr /2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zawartej  pomi dzy Zleceniobiorc , a  
Powiatem Strzeleckim. 

 
§ 2 

W  ramach  us ug,  o  których  mowa  w  §  1  Zleceniobiorca podejmowa  b dzie dzia ania 
polegaj ce w szczególno ci na: 
1)  dora nym  u yciu  aplikatora,  o  którym  mowa  w  §  1pkt  2,   do  u pienia  zwierz t  w  
przypadku   konieczno ci  bezzw ocznego  u miercenia,  rozumianej  jak  w  art.4  pkt  3  
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz t (Dz.U.2013r., poz.856 ze zmianami 
) - dalej zwanej ustaw  o ochronie zwierz t, lub w przypadku zwierz t ,które stwarzaj  
powa ne zagro enie dla ludzi lub innych zwierz t; 
2) zapewnieniu wy apanym lub rannym zwierz tom w czasie zdarzenia drogowego lub w 
inny sposób  opieki weterynaryjnej; 
3)  przetrzymaniu  wy apywanych  zwierz t  do  czasu  ich  odbioru  przez  w a ciciela   lub  
odbioru ich do schroniska; 
4) transporcie uratowanych zwierz t wolno yj cych do naturalnego rodowiska;  
5)  przekazaniu  do  utylizacji  zwierz t  pad ych  w  czasie  interwencji  oraz  pad ych  lub  
poddanych eutanazji podczas przetrzymywania; 
6) usypianiu lepych miotów. 
 
 
 

§ 3 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas okre lony od 02 stycznia 2015 r. do 31 
           grudnia 2016 r. 



2. Umowa mo e zosta  rozwi zana w ka dym czasie za zgod  stron. 
3. Umowa mo e by  wypowiedziana przez jedn  ze stron, z zachowaniem   
       trzymiesi cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi ca  
       kalendarzowego. 
4. Umowa ulega rozwi zaniu ze skutkiem natychmiastowym, je li Zleceniobiorca      

  utraci prawo do korzystania z aplikatura, o którym mowa w § 1 pkt 2. 
 

§ 4 
Zleceniodawca zobowi zuje si  do koniecznego wspó dzia ania ze zleceniobiorc  w 
zakresie  niezb dnym  do  prawid owego  wykonywania  przez  niego  umowy,  a  w  
szczególno ci do: 

1. przekazywania wszelkich dost pnych mu informacji lub dokumentów 
umo liwiaj cych wiadczenie us ug przez Zleceniobiorc ,  w tym adresu i  numeru 
telefonu przedsi biorcy wykonuj cego na zlecenie gminy us ugi wy apywania 
bezdomnych zwierz t, 

2. sporz dzenia i przekazania Zleceniobiorcy mapy obejmuj cej obszar Gminy 
Prószków oraz wykazu publicznych dróg gminnych. 

 
§ 5 

Zleceniobiorca ma obowi zek: 
1. informowania Zleceniodawcy o ka dorazowym u yciu aplikatora oraz zwierz tach 

przetrzymywanych w zwi zku z wykonywaniem niniejszej umowy, 
2. zapewnienia ca odobowego kontaktu telefonicznego do zg aszania zdarze , 
3. przyst pienia do wykonywania us ugi obj tej umow  na zg oszenie ustne, pisemne 

lub telefoniczne upowa nionego przedstawiciela Zleceniodawcy, so tysa, 
Komendanta Policji w Niemodlinie lub Komendanta Powiatowej Stra y Po arnej w 
Opolu, 

4. niezw ocznego przekazania Zleceniodawcy celem umieszczenia w gminnym 
biuletynie informacji publicznych, danych o uratowanych zwierz tach domowych 
posiadaj cych identyfikatory, a przetrzymywanych w zwi zku z wykonywaniem 
niniejszej umowy, 

5. zawiadomienie przedsi biorcy wykonuj cego na zlecenie gminy us ugi 
wy apywania bezdomnych zwierz t, o przetrzymywanych zwierz tach domowych 
oraz uzgodnienia terminu ich transportu w celu przekazania zwierz t przez tego 
przedsi biorc  do schroniska. 

 
§ 6 

Osobami upowa nionymi do przekazywania i odbioru wszelkich dokumentów i informacji 
zwi zanych z realizacj  umowy b d : 

1. ze strony Zleceniodawcy: Pani Alina Kuchczy ska, podinspektor ds. ochrony 
rodowiska 

2. ze strony Zleceniobiorcy: osobi cie Zleceniobiorca oraz Pani Maria Hofmann, 
pracownik lecznicy prowadzonej przez Zleceniobiorc . 

 
 

§ 7 
1. Z tytu u wykonanej us ugi Zleceniodawca otrzyma wynagrodzenie po 

przedstawieniu faktury zgodnie z cennikiem stanowi cym za cznik do umowy 
plus nale ny podatek VAT. 



2. Faktur  VAT, Zleceniobiorca b dzie wystawia  na Gmin  Prószków, ul. Opolska 17, 
46-060 Prószków, NIP 991-02-84-648.  

 
  

§ 8 
Wynagrodzenie p atne b dzie przelewem na konto wskazane przez Zleceniobiorc  w 
terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury. 
 

§ 9 
Z  mocy  art.4  pkt  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówie  publicznych  do  
niniejszej umowy nie maj  zastosowania przepisy tej ustawy. 
 

§ 10 
wiadczenie us ug obj tych niniejsz  umow  nie dotyczy zwierz t znalezionych na 

obszarze Gminy Prószków w miejscach stanowi cych w asno  osób fizycznych lubinnych 
osób  prawnych. 
 

§ 11 
Obowi zkiem Zleceniobiorcy jest zapewnienie wiadczenia us ug b d cych przedmiotem 
umowy z zachowaniem obowi zuj cych w tym zakresie przepisów prawa, w szczególno ci  
ustawy  o  ochronie  zwierz t  i  Programu  Opieki  nad  Zwierz tami  Bezdomnymi  oraz  
zapobiegania bezdomno ci zwierz t na terenie Gminy Prószków. 

 
§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  zastosowanie maj  przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 13 
Wszelkie zmiany i uzupe nienia niniejszej umowy wymagaj  formy pisemnej pod rygorem 
niewa no ci. 
 

§ 14 
Wszelkie spory mog ce wynikn  w trakcie wykonywania postanowie  umowy 
rozstrzygane b d  polubownie, a w razie ich bezskuteczno ci przez S dem Powszechnym 
w a ciwym miejscowo dla Zleceniodawcy. 
 

§ 15  
Umowa zosta a sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla 
ka dej ze stron. 
 
Zleceniodawca:                                                                                    Zleceniobiorca: 

 
 
 

Za cznik nr 1 do umowy Nr RI.7031.1.2.2015.O  
z dnia 02 stycznia 2015 r. 

 
Cennik us ug lekarsko – weterynaryjnych 

 

L.p. Rodzaj czynno ci Koszt us ugi 



1. U ycie aplikatora 300 – 500 z  

2. Dojazd do miejsca zg oszonego wypadku lub innego 
zg oszenia 2,40 z /km 

3. Interwencja lekarsko –weterynaryjna: ---- 

a) w godz. od 8.00 do 16.00 41 z  / godz. 

b) w godz. od 16.00 do 8.00  
oraz dni wolne od pracy i wi ta  82 z  / godz. 

4. Przetrzymywanie zwierz cia w pomieszczeniach  
do obserwacji zwierz t i ca odobow  opiek  45 z  / doba 

5. Podanie rodków farmaceutycznych wg cen leków 

6. Eutanazja zwierz cia 50 – 150 z  

7. W przypadku utylizacji zw ok zwierz t pad ych  
lub poddanych eutanazji: ---- 

a) dojazd specjalistycznym rodkiem transportu 2,40 z  / km 

b) inne czynno ci zwi zane ze zwalczaniem chorób zwierz t 41 z  / godz. 

8. 

Unieszkodliwienie odpadów tj. zwierz ta pad e, odpadowa 
tkanka zwierz ca wykazuj ca w a ciwo ci niebezpieczne lub 
odpadowa tkanka zwierz ca stanowi ca materia  
szczególnego i wysokiego ryzyka 

2,50 z  / kg 

 


