
Umowa zlecenia

zawarta w dniu 07.12.2015 r. w Ostrzeszowie

pomiędzy:

1) Miastem i Gminą Ostrzeszów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy mgr inż.

Mariusza Witka zwanego dalej „zleceniodawcą" a

2) Katarzyną Cichosz zamieszkałą Niedźwiedź 77 gmina Ostrzeszów zwanego dalej

„zleceniobiorcą"

treści następującej:

§1

Zleceniodawca powierza zleceniobiorcy prowadzenie schroniska dla bezdomnych, domowych lub

gospodarskich zwierząt o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych

zwierząt urządzonego w miejscowości Niedźwiedź gmina Ostrzeszów przez zleceniodawcę i realizacje

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu miasta i gminy Ostrzeszów w zakresie

określonym w uchwale Rady Miejskiej Ostrzeszów w sprawie : przyjęcia „Programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy

Ostrzeszów"

§2

Zleceniobiorca za prowadzenie schroniska o którym mowa w § l otrzyma od zleceniodawcy kwotę

4.680 zł brutto (słownie cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych) miesięcznie płatną do 30-go

każdego miesiąca.

§ 3

W ramach kwoty o której mowa w § 2 zleceniobiorca wykona następujące zlecenie :

1. opiekę nad schroniskiem

2. podstawową opiekę zoohigieniczną

§ 4

Kwota ta nie będzie obejmować :

1. wyłapywania bezdomnych zwierząt za wyjątkiem szczególnie groźnych bezpańskich

2. utylizacja padłych zwierząt

3. zabiegów weterynaryjnych, dowozu schwytanych zwierząt ( z wyjątkiem szczególnie

agresywnych zwierząt).
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§ 5

Uprawnionym do dostarczenia bezdomnych zwierząt do schroniska jest tylko Straż Miejska Miasta

i Gminy Ostrzeszów.

§ 6

Gmina w miarę możliwości będzie się starać o pozyskanie karmy np. z sieci sklepów, zakładów

mięsnych.

§ 7

Gmina udostępni za stronie internetowej i stronie samorządowej miejsce do zdjęć zwierząt

przeznaczonych do adopcji.

§8

Umowa zostaje zawarta na czas ściśle określony tj. od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. Umowa

może być rozwiązana tylko za wzajemnym porozumieniem stron.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§10

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozwiązywał będzie sąd właściwy dla siedziby

zleceniodawcy.

§12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po l dla każdej ze stron.

Zleceniodawca

BUR

MIASTO l GMINA
OSTRZESZÓW

Zleceniobiorca

mgr inzJlMa.riu.8Z Witek

NI K
J^ >^*'1*%&̂ ^J? ̂  ""*

fózef Bukiewics

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Zamkowa 31,63-500 Ostrzeszów

NIP: 622-17-89-928

Zgodność kserokopii
z oryginałem stwierdzam
Ostrzeszów d n*

-•, o/i.
PRAWNY

_~^s~\^—s'
u^Derewiccki




