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Pani 
Agnieszka Lechowicz 
Prezes Stowanyszenia Ochrona Zwierzqt 
ul. 11 listopada 29 
28-300 J^drzejow 

W odpowiedzi na pismo, przeslane drog^ elektroniczn^ dnia 06.01.2014 roku (data wplywu 
07.01.2014 roku), dotyczace udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutkow realizacji 
przez Gmin^ Kowalewo Pomorskie zadania „opieka nad bezdomnymi zwierz^tami i ich 
wylapywanie" wynikaj^cego w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierzqt 
(Dz.U. z 2013 roku, poz. 856) ponizej zamieszczamy odpowiedzi na zadane pytania: 

1. Z kim ( imi^, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miala obowi^zuj^ce w 2013 roku umowy 
albo komu (imi^, nazwisko lub nazwa, adres) udzielala doraznych zlecen zapewniania 
opieki bezdomnym zwierz^tom? 
Gmina Kowalewo Pomorskie w 2013 roku podpisata umow^ na swiadczenie using 
komunalnych w zakresie wytapywania bezdomnych zwierzqt z terenu miasta i gminy 
Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki z Zakladem 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul, Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo 
Pomorskie. 
Dodatkowo zawarto umow^ z Przedsi^biorstwem Handlowo Usiugowym " DANIEL" 
z siedzibq w Grudzi^dzu przy ul. Nad Torem 1, ktorej przedmiotem rowniez 
jest wylapywanie oraz opieka nad bezpanskimi psami z trernu Gminy. 

2. Z kim (imi^, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miala obowi^zuj^ce w 2013 roku umowy 
albo komu (imi^, nazwisko lub nazwa, adres) udzieleta doraznych zlecen zapewniania 
opieki bezdomnym zwierz^tom? 
Zapewnienie opieki bylo rowniez przedmiotem umow podpisanych 
z W W . przedsi^biorcami. 

3. llu bezdomnym psom/ kotom zapewniono opiek^ na koszt gminy w 2013 roku ( nie licz^c 
zwierzqt, ktorymi zaj^to si^ w latach poprzednich)? 
W 2013 roku zapewniono opiek^ srednio 28 psom z terenu miasta i gminy. 

4. Jaki by} w 2013 roku koszt realizacji calego zadania przewidzianego ustawy o ochronie 
zwierzqt ( wylapywanie/ odlawianie, opieka uslugi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? 
Koszt calkowity przedsî wzî cia w 2013 roku wyniosl 89.694,31 zl brutto. 
Ponadto informujemy, iz istnieje mozliwosc zapoznania si^ z tresciq zawartych przez Gmin^ 

Kowalewo Pomorskie umow w dniu 22.01.2014 roku w godz. od 8— do 15- w Referacie 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urz^du Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, 
ul. Sw. Mikolaja 5, pokqj nr 2. 
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