
POROZUMIENIE 

Zawarte w dniu 11 czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Sosnówka reprezentowaną 

przez - Krzysztofa Bruczuka - Wójta Gminy, zwanym dalej „Gminą"a Łukowskim Towarzystwem Przyjaciół 
Zwierząt: 

21-400 Łuków ul. Międzyrzecka 41/36 

reprezentowanym przez: 

Urszula Konstanta - Prezesa Łukowskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt zwanym dalej „Wykonawcą" 

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Gminę zadań własnych Gminy w zakresie 
postępowania z bezdomnymi zwierzętami i opieki nad nimi przez Towarzystwo. 

§ 2 

Na podstawie niniejszego porozumienia Towarzystwo przejmuje zadania Gminy Określone w § 1 

w następującym zakresie: 

1. Zbieranie zwierząt bezdomnych. 

2. Przechowywanie zwierząt bezdomnych.(zapewnienie miejsca w schronisku). 
3. Rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi. zgodnie z obowiązującymi ustawami i 

rozporządzeniami. 

§ 3 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 
szczególności psom i kotom zwanymi dalej „zwierzętami", na terenie gminy i niezwłocznym 
przewożeniu ich do wolontariuszy współpracujących z Wykonawcą a następnie znalezienia osób. 
które chciałyby adoptować wyłapane zwierzęta. 

2. Zbieranie zwierząt będzie dokonywane przy pomocy odpowiedniego sprzętu w e własnym 
zakresie. 

3. Towarzystwo zapewni odpowiednie warunku sanitarno higieniczne i opiekę weterynaryjną. 
4 . Towarzystwo zobowiązuje się do wskazania miejsca przechowania zebranych zwierząt 

od czasu złapania do czasu zgłoszenia się właściciela bądź ustalenie nowego właściciela. 

§ 4 

Usługa zostanie wykonana w terminie bezpośrednio uzgodnionym w formie telefonicznej lub pisemnej przez 

pracowników Gminy a Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt w Łukowic w terminie do 2 dni. 

§ 5 

Strony uwzględniają opłatę za realizację zadania określonego w pkt. 1 i pkt.2 w sposób następujący: 



1. Za zebranie zwierzęcia i dalsze postępowanie z nim stosownie do pkt.2 strony ustalają /a 

wykonanie zadania opłatę ryczałtową w kwocie brutto 2500 (dwa tysiące pięćset) zł obe jmujące 

odłowienie do dziesięciu sztuk zwierząt., płatne z góry za rok przelewem na konto Wykonawcy w 

terminie 7 dni od otrzymania rachunku. NR R A C H U N K I ,9692040001000895682000010. 

2. W przypadku zapewnienia opieki większej ilości zwierząt niż określona w ust. 1 za każde następne 

zwierzę strony ustalają opłatę w kwocie brutto 500(pięćset ) złotych, za które Zamawiający 

będzie dokonywał płatności na podstawie wystawionych przez Wykonawcę rachunków. 

3. W przypadku rozwiązania porozumienia przed upływem okresu, na który zostało zawarte. 

Wykonawca zwróci Zamawia jącemu część otrzymanej opłaty proporcjonalnie do okresu, który 

pozostał do ukończenia umowy. 

1. Strony zawierają niniejsze porozumienie na okres od 1 roku od daty wejścia w życie uchwały Rady 
Gminy Sosnówka zatwierdzającej program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy 
Sosnówka . 

2. Termin wymieniony w § 6 pkt I porozumienia wyznacza powstanie zobowiązań f inansowych po strc 
gminy wynikających z realizacji programu . 

3. Gmina ma prawo do dokonania kontroli prawidłowości realizacji zadania. 

4. Zamawiający może rozwiązać porozumienie z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

bez podania przyczyny lub bez wypowiedzenia w wypadku, gdy: 

a) Wykonawca nie wykonuje zadania lub wykonuje je nienależycie. 

b) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca , że realizacja zamówienia nie leży w interesie 

publicznym. 

W sprawach nienormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

§ 6 

§ 7 

Zmiana wypowiedzenia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Cywilnego. 

§9 

Porozumienie sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron . 

Zamawiający Wykonawca 

mg r i nz. 
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