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FW: opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Do swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl  

Urząd Gminy w Klimontowie przesyła informacje na temat opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2017 roku

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

Schronisko dla bezdomnych zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Radysy

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
-schronisko

3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2017 r.? (nie
licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)- Psy- 19 szt., koty - 0

4. jaki był w 2017 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?-  24 631,16 zł

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2017 r.-

UMOWA

w dniu16 stycznia 2017 r.. pomiędzy Gminą Klimontów reprezentowaną przez
Wójta Gminy –Marka Goździewskiego
Skarbnika Gminy –Annę Sobolewską

Zwanym w dalszej części  umowy ,,Zamawiający”
A

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska – spółka
cywilna, reprezentowaną przez Grażynę Jadwigę Dworakowską

NIP: 849-158-90-63 REGON: 365644163
zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą’’- została zawarta umowa o

następującej treści:

§ 1
Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania bezdomnych

psów na terenie gminy Klimontów oraz utrzymania ich w schronisku.
§ 2

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21
sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U nr 111 poz.724 z póż.zm.) oraz rozporządzenia

MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt
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(Dz.U.nr116 poz.753)
§ 3

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia opieki
weterynaryjnej utrzymywanym zwierzętom.

  § 4
Sterylizacja/ kastracja według wskazań lekarza weterynarii sprawującego opiekę w schronisku.

§ 5
Wykonawca zobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości(7 dni w tygodniu oraz we wszelkie święta) do odłowu i

transportu zwierząt.
§ 6

Odłów bezdomnych zwierząt odbywać się będzie po telefonicznym zgłoszeniu przez zamawiającego w terminie
od 12-24 godzin.

§ 7
Ustala się wynagrodzenie:

Odłów wraz z transportem i utrzymaniem psa w schronisku –1450 zł bru o
Odłów wraz z transportem i utrzymaniem kota w schronisku- 500 zł bru o

§ 8
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury na :

…………………………………………………………………………….
§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o
zamówieniach publicznych.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do dnia 31.12.2017.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA
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