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Umowa Nr 11 2021
z dnia 04.01 ,2021 r.

Zawarla pomiqdzy:

Gminq Piszczac ul. Wodawska 8, 21-S3O
reprezentowanE przez Kamila Kozuchowskiego -
w tre6ci umowy Zleceniodawcq

a

Piszczac NIP: 537-234-35-Ss
W6jta Gminy Piszczac, zwanym

Stowarzyszeniem Przyiaciol Zwierzqt ,,AZYL" z siedzibq w Bialej podlaskiej,
ul. olszowa 4, NIP o3z-20-63-229, RE 3oN; 03029635g, wpisana do Krajowego
Rejestru Sqdowego-w Sqdzie Rejonowym w Lublinie Xl WydziaN Gospodarciy p6O
numerem 0000006967, reprezentowanym przez Ewg Pawlowicz-Sosnowsiq
Prezes Zarzqdu, zwanym w tre6ci umowy Zleceniobiorcq.

s1
Przedmiotem umowy jest wsp6lpraca w celu przeciwdziatania bezdomnoSci

zwierzqt na terenie Gminy Piszczac oraz zape\^tnienie tym zwierzgtom dalszej opieki
zgodnie zart. 11 a ustawyzdnia 21 sierpnia1997 r. oochroniezwierzqt(152.'U.z
dnia 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z po2n zm.)

s21. Bezdomne zwierzqta, wynragajqce opieki i znajdulqce sig na terenie
Gminy Piszczac bgdq przewo2one do Schroniska dla bezdomnych zwierzqt w Bialej
Podlaskiej przy ul" Olszowej 4 przez w/w gminq i tam przez schronisko'poddane
sterylizacji albo kastracji, uSpieniu miot6w Slepych oraz poptzez schronisko bedq
poszukiwani chgtni do ich adopcji.

2' Zwierzqta chore lub wymagajqce specjalistycznej opieki weterynaryjnej
mogE by6' przyiqte do schroniska wyNqcznie na podstawie odrqbnycn u2goO;ied
pomiqdzy umawiajqcymi sig stronami.

3. Koszty zwiqzane zleczeniem tego zwierzqcia pokrywa zleceniodawca,

s3
Bezdomne zwierzqta bgdq umieszczane w schronisku wylqcznie na wniosek

Zleceniodawcy, kt6ry bgdzie prowadzil ewidencjg umieszczanych w schronisku
zwierzqt bezdomnych. Osoby indywidualne z terenu Gminy Piszczac na podstawie
niniejszej umowy nie mogq dostarcza6 do schroniska zwierzat.

s4
Ka2dorazowe umieszczanie bezdomnego zwierzgcia' w schronisku bgdzie

konsultowane pzez wYznaczonego pracownika Mateusza Woromiej, Tel,
Kontaktowy 83-377-80-18 Urzgdu Gminy Piszczac ze Zleceniobiorcq
reprezentowanym przez Kierownika Schroniska Marka Pawtowskiego Tel. SO4-j77-
547.
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s5

1' W przypadku interurencji Stowarzyszenia Przyjaci6t Zwierzql ,,AZyL,' na
terenie Gminy Piszczac, w czasie wolnym od pracy urzqdnika Zleceniodawca
wyznaczy osobq odpowiedzialnq do kontaktu imiq i nazwisko Andrzej Lewczuk Tel,
Kom6rkowy 607 242 937 oraz calodobowego lekarza weterynarii imiq i nazwisko
Ryszard Karcz Tel. Kontaktowy O0B 47i 210

s61' W ramach porozumienia Zleceniodawca zakupii i przekazal schronisku
w u2yczenie 1 kojec o wymiarach 3x4m z zadaszeniem i drewnianq podlogq, w
kt6rych zostanq umieszczone nie wiqcej niz dwie ocieplane budy na duze psy.2. Zle uje siq do wnoszenia oplaty za pobyt'zwierzqt
z terenu Gminy optaty w kwocie 3oo zt netto 

'przy 
przyiqciu

zwierzqcia do sc za ka2dy miesiqc jego pobytu w schronis-(u.3, W ^ u zwierzqt z terenu' Gminy piszczac do
schroniska przez Stowarzyszenie koszty transportu ponosi zleceniodawca w
wysoko6ci 2,00 zN za kilometr.

4 Oplata bqdzie wnoszona po przyjqciu psa, na konto Zleceniobiorcy:
Bank Sp6tdzielczy w Bialej Podlaskiej nr :79 8025 0007 001S 8307 2000 0010 na
podstawie dokument6w ksiqgowych wystawianych przez Zleceniobiorcq oraz w
oparciu o prowadzonq przez ZleceniodawcQ ewidencjq bezdomnych zwierzql
przekazanych do sch ron iska,

5' Po umieszczeniu w kojcach maksymalnej liczby zwierzqt, ka2de
nastqpne przyjmowane bqdzie dopiero po zwolnieniu miejsca w kojiu ptzez
uprzednio przyjqte zwierzq.

s7
Zleceniobiorca bqdzie przekazywal Zleceniodawcy wszelkie informacjq na

temat, z9onu, adopcji lub ucieczki zwierzqcia najpo2niej w ciqgu tygodnia od'dnia
zdarzenia celem wprowadzenia korekty w prowadzonej ewide nqi'ora= dokonania
prawidlowego rozliczenie za pobyt bezdomnych zwierzqt w schronisku.

s81' Zleceniodawca zobowiqzuje siq do pomocy w prowadzeniu akcji
informacyjnej oraz wspomagania schroniska w procesie pozyskiwania os6b chgtnyclr
do adopcji bezdomnych zwierzqt poprzez:
1) podawanie do publicznej wiadomo6ci informacji o zwierzqtach umieszczanych
w schronisku, link do strony schroniska na stronie urzqdu gminy;
2) zachgcanie mieszkahc6w do adopcji bezdomnyCh zwierzqt znajdujqcych
siq w schronisku w Bialej Podlaskiej;
3) organizowanie spotkan z dziecmi i uczniami w ramach dziatah edukacyjnych oraz
organizowanie zbi6rek na rzecz schroniska.

2. Zleceniodawca zobowiqzuje siQ do wsp6tpracy w zakresie
propagowania wla6ciwego stosunku do zwierzqt, udostqpniajqc miejsce na stoisko
dla Schroniska na festynach organizowanych na terenie Gminy. O planowanych
imprezach na terenie Gminy Zleceniodawca informuje pisemnie Zieceniobiorcq
niezwtocznie po ustaleniu harmonogramu na rok 2021r.

3, Zleceniodawca zobowiEzuje sig do umieszczenia na swojej stronie
internetowej zaktadki odnoSnie ps6w przebywajqcych w Schronisku wraz ze
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zdjgciem, celem propagowania adopcji ze schronisk, sterylizacji i podnoszenia
SwiadomoSci lokalnej.

4' Zleceniodawca umieSci na swojej stronie internetowej informacjq o
mozliwo5ci przekazywania 1o/o na rzecz bialskiego schroniska, materi-aty otrzyma-od
Zleceniobiorcy.

se
Kontrolg dobrostanu zwierzqt z terenu gminy przebywajqcych w schronisku
przeprowadzajqtylko i wylqcznie pracownicy Urzqdu Gminy.

s10

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia w tre6ci porozumienia zawierane bqdq
w formie aneksu za zgodq obu stron.

2' Strony zastrzegajq sobie prawo rozwiqzania niniejszego porozumienia,
zzachowaniem 1 - miesiqcznego okresu wypowiedzenia.

s11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowE
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory rozstrzygac bgdzie sEd miejscowy,
Zlecajqcego

s12

bedq miafy

wla6ciwy dla

1. Niniejsza umowa zostaje podpisana w trzech jednobrzmiqcych
egzemp dwa dla Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy,

2, Umowa zawarta na czas okreSlony do dnia 31.12.2021 r.
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