
POROZUMIENIE

a
- Gminą Izbicko, reprezentowanąprzez Brygidę Pytel - Wójta, zwanąda|ej Z|eceniodawcą.

§1.
I.Zlecęniobiorca Przyjmuje do realizacji powierzone jej przez Zleceniodawcę zadnia własne
zleceniodawcy polegające na kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami w Schronisku dla
bezdomnych zwietząt dostarczonym i przez Zleceniodawcę
2.Kompleksowa opieka, o której mowa w ust.1 obejmuje zapewnienie godziwych warunków pobytu
w schronisku, w tYm stałą opiekę weterynaryjną obgjmującą obowią7kowe szózepienie i leczónie na
terenie schroniska, Psów dostarczonychprzez Zleceniodawcę wyłapanych na terenie Gminy Izbicko,
do czasu odbioru pruez właściciela, sprzedazy lub naturalnej śmierci.
3.Zleceniobiorca zobowią7uje się do dostarczenia własnym transportem psa do Schroniska dla
bezdomnychzwietząt w Kędzierz;mie-Koźlu przy ul. Gliwickiej 20 w godzinach pracy Schroniska, po
wcześniej s zym uzgodnieniu, czy są wolne miej sca.

§2
1.W celu sfinansowania poniesionych przez Zleceniobiorcę kosztów czynności kompleksowej opieki
naci bezdomnymi psami, o których mowa w § 1 ust. 2, Zlecęniodawca przekaże Zlecenirrbiorcv:
l).kwotę w wysol<oŚci stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki 360 zł brutto za jednego psa ( w
tYm psy wyłapane na terenie gminy Łbicko w latach ubiegłych ) i ilości psów przebywających w
schronisku przez co najmniej połowę dni danego miesiąca,
2). kwotę w wysokości stanowiącej iloczyn zryczńowanej stawki 180 złbtńto za jednego psa ( w
tym psy wyłapane na terenie gminy Izbicko w latach ubiegłych ) i ilości psów przebywĄących w
schronisku ptzezmniej niż połowę dni danego miesiąca.
3).kwotę kosztu wykonanej sterylĘ3cji ,w wysokości stanowiącej I80 zł. brutto za jedną sukę
Przebywającąw Schrótiisktl dlabezdorrinych zwierzątz terenu Gminy Izbicko.
4).kwotę kosźu wykonanej kastracji w wysokości stanowiącej I00 zł. brutto za je,dnego psa

przebywaj ącego v/ Schronisku dla bezdońnych zwier ząt z terenu Gminy lzbicko.
Z.Wyliczone kwoty, o których mowa w ust.]. podwyższane będącorocznie o średnioroczny wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim ogłaszany plzezPrezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w ,,Monitorze Polskim". Wyliczone kwoty należy zaoŁ,łry|ió do pełnej
złotówki.
3.Zestawienie:
1) iloŚĆ psów, o których mowa w § 1 ust.Z, przebywających w schronisku w danym miesiącu,
okreŚlające datę przyjęcia psów do schroniska i datę, do której te psy przebywały w schronisku w
danym miesiącu.
2) iloŚÓ czynności, o których mowa w ust.l, podjętych w dan5,m miesiącu, określające datę tych
czynności,
imieniu Zleceniobiorcy sporządziMZBKtprzekaże Zleceniodawcy, w terminie do 7 dni następnego
miesiąca.
4.W terminie 7 dni od otrąrmania zestawienia, o którym mowa w ust.4 Zleceniodawcaprzekńe
Zleceniobiorcy przelewem na rachunek bankowy w banku PKO BaŃ Polski S.A, oddział
Kędzierzyn-Koźle nr 54 1020 3714 0000 4902 0012 6854 dotacj ęzadany miesiąc, wyliczonąw
sPosób wskazany w ust. 1 i tlst. 2, zuwzględnieniem klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w ust. 2.
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§3

l.Porozumienie zostaj ę zawarte na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z pter:wszym dniem miesiąca
następującego po miesiącu, w którym porozumienie zawarto.
2.KuZda zę stron moze porozumienie wypowiedzieó z zachowartiem trrymiesięcznego okresu
wl.powiedzenia upływającego z ostatnim dniem miesiąca.
3.W przypadku wypowiedzenia porozumieniaprzez Zleceniodawcę zobowiąany on będzie w ciągu
miesiąca od upływu okresu wypowiedzenia do odebrania ze schroniska wszystkich psów, o których
mowaw§].ust.2
4.W ptzypadku niewykonania całości zobońązania, o klórym mowa w ust. 3, w terminie określonym
w tym postanowieniu Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy miesięcznąkaręumownąw wysokości
stanowiącej iloczyn dwukrotnościzryczńowanej stawki wskazanej w § 2 ust 1, zwaloryzowanej
zgodnie z postanowieniem § 2 ust.2, oraz ilości psów nieodebranychze schroniska w terminie, o
którym mowa w ust. 3.
5.Karę umowrą o któĘ mowa w ust.4, Zleceniobiorcana|iczać będzie Zleceniodawcy zadany
miesiąc w nocie księgowej wystawionej w miesiącu następnym, do której zńączone zostanie
zestawienie sporządzone z odpowiednim zastosowaniem zasad określonych w § 2ust. .

§4.

1.W sprawach nieuregulowanych porozumienie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Wszelkie zmtany porozumienia wymagająformy pisemnej pod rygorem niewżności.
3.Zleceniodawca zgłosi porozumienie Wojewodzię Opolskiemu w celu opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Woj ewództwa Opolskiego
4.Porozumienie sporządzono w cźerech jednobrzmiących egzempLaruach, po dwa egzemplarzę dla
każdej ze stron.
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