
( /to,flUmowa Nr...Jr...
z dnia 03.01 .2017

)7-awarla pomiqdzy:

Ciminq Piszczac utWtodawska nr.8 21-530 piszczac
Nl I P.537-23-43-555 reprezentowanE przez Kamila Kozuchowskiego W6jta Gminy
Piszczac, zwanym w tre6ci umowy Zleceniodawcq

a

Stowarzyszeniem Przyjaciol Zwierzql ,,AZYL' z siedzibq w Biafej podlaskiij,
ul. olszowa 4, NIP 537-20-63-229, REGoN: 030296359, wpisana do Krajowego
Rejestru Sqdowego w Sqdzie Rejonowym w Lublinie Xl Wydziat Gospodarc2v p6O
numerem 0000006967, reprezentowanym przez Annq Korolczuk - Prezes Zarzadil,
ztNanym w treSci umowy Zleceniobiorcq.

s
Przedmiotem umowy jest wspoNpra

ztuierzql na terenie Gminy Piszczac oraz
z1;odnie 2art.. 11 a ustawy zdnia 21 sierp
d ria 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z po2n zm.)

s1. Bezdomne zwierzgfa, vvyma
Gminy Piszczac bqdq przewohone do Sc
Podlaskiej przy ul. Olszowej 4 przez w/w g
sterylizacji albo kastracji, u6pieniu miotow
poszukiwani chqtni do ich adopcji.

2. Zwierzqla chore lub wymaga
mogq byc przyjqte do schroniska wytqc
pomigdzy umawiajqcymi siq stronami.

3. Koszty zwiqzane zleczeniem tego zwierzqcia pokrywa zleceniodawca.

s3
Bezdomne zwierzqta bedq umieszczane w schronisku wytqcznie na wniosek

Zleceniodawcy, ktory bqdzie prowadzil ewidencjq umieszczanych w schronisku
zr,vierzqt bezdomnych. Osoby indywidualne z terenu Gminy Piszczac na podstawie
niniejszej umowy nie mogq dostarczac do schroniska zwierzal.

s4
Kaldarazowe umieszczanie bezdomnego zwierzqcia w schronisku bgdzie

kcrnsultowane przezWznaczonego pracownika Henryk Socko , Tel. Kontakiowy
8i) 37780 1 8 U rzqd u Gm i ny Piszczac ze Zleceniobiorcq rep rezentowanym przez
Kierownika schroniska Marka Pawlowskiego Ter. so4-177 -547 .

s5



1' W przypadku intenryencji Stowarzyszenia Przyjaciol Zwierzqt ,,MyL" Aatt:renie Gminy Piszczac, w czasie wolnym od pracy urzgdnika Zleceniod"*d,
\Nyznaczy osobq gllqowiedzialnq do kontaktu imig i nazwisko Andrzej Lewczuk.
Tel. Komorkowy 607 242 937 oraz calodo
Flyszard Karcz. Tel. Kontaktowy 608,+71

s1. W ramach porozumienia Zle
tn, uZyczenie 1 kojec o wymiarach 3x4
klorych zostanq umieszczone nie wigr:ej n

2. Zleceniodawca zobowiqzuje
z terenu Gminy Piszczac w postaci dot
z,wierzecia do schroniska i 150 zl netto za

3. W przypadku transportu zwie
sr:hroniska pzez Stowarzyszenie koszty tr
wysokoSci 1 ,70 zl za kilometr.

przeKazanych do schroniska.
5. Po umieszczeniu w kojcach maksymalnej liczby zwierzqt, kazdb

nirstgpne przyjmowane bqdzie dopiero po zwolnieniu miejsca w kojtu pr..f
u;rrzedn io przyjgte zwierzq.

s7
Zleceniobiorca bgdzie przeka;zywal Zleceniodawcy wszelkie informacjg n

temat, zgonu, adopcji lub ucieczki ztvierzqcia najpo2niej w ciqgu tygodnia od dni
zclarzenia celem wprowadzenia korekty w prowidzonej ewiOe-nqi'6raz dokonani
prawidlowego rozliczenie za pobyt be::domnych zwierzqt w schronisku.

s1. Zleceniodawca zobowiqzu
in'tormacyj nej oraz wspomagan ia sch rrcn is
dcr adopcji bezdomnych zwierzql poprzez:
1) podawanie do publicznej wiadomoSc
w schronisku, link do strony schroniskil na stronie urzqdu gminy;
2) zachqcanie mieszkancow do adopcji bezdomnyJh zwierzqt znajdujqcyclir
sit2 wschroniskuwBiatej Podlaskiej., JL '
3) organizowanie spotkan z dziecmi i ucz
organizowanie zbiorek na rzecz schronisk

2. Zleceniodawca zobowiqzuj
priopagowania wlasciwego stosunku clo z
dlil Schroniska na festynach organiz:ow
imprezach na terenie Gminy Zleceniod
niezwlocznie po ustaleniu harmonogramu

3' Zleceniodawca zobowiqt-uje sig do umieszczenia na swojej stroni
internetowej zakladki odno6nie psow przebywajqcych w Schronisk u wraz z



zdjqciem, celem propagowania adopcji ze schronisk, sterylizacji i podnosze
Swiadomo6ci lokalnej.

4' Zleceniodawca umieSci na swojej stronie internetowej informacjg
ntozliwoSci przekazywania 1 

o/o na rzecz bialskiego schroniska, materiaty otrzyma-
Z,leceniobiorcy.

se1' Wszelkie zmiany i uzupelnienia w tresci porozumienia zawierane
rru formie aneksu za zgodq obu stron.

2. Strony zastrzegajq sobie prawo rozwiqzania niniejszego porozumien
z zachowaniem 1 - miesigcznego okresu wypowied zenia.

s10
sprawach nieuregulowanych niniejszq umowE bgdq

zrastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.

Zlecajqcego
Ewentualne spory rozslrzygac bgdzie sEd miejscowy, wlasciwy d

s11L Niniejsza umowa zostaje podpisana w dwoch jednobrzmiq
egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.2' Umowa zostaje zawarta na czas okreSlony do dnia 31.12.2017 r.

TGM
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