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Nasz znak: AO.1431.6.2014.HS Data:2014-02-14

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej przesłany do tutejszego Urzędu drogą
elektroniczną dnia 09-02-2014 roku informuję co następuje:

1. Z kim gmina miała obowiązujące w 2013 roku umowy albo komu, udzielała doraźnych zleceń
wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

Firma Usługowa" Herkules" z siedzibą w Słowik gm. Zgierz

2. Z kim gmina miała obowiązujące w 2013 roku umowy albo komu, udzielała doraźnych zleceń zapewniania
opieki bezdomnymi zwierzętami?

Schronisko dla bezdomnych zwierząt domowych "Przyjaciel" w Kotliskach gm Kutno

3. Ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2013 roku ( nie licząc zwierząt, którymi zajęto
się w latach poprzednich)

W roku 2013 odłowiono i przekazano do schroniska 10 szt. psów.

4. Jaki był w 2013 roku koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

Łącznie w 2013 roku wydatkowano - 35836,40 zł.

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy o zapewnienie opieki zwierzętom w 2013 roku.

Rrma Usługowa" Herkules" umowa nr 669/2012 zawarta w dniu 06-12-2012roku na okres od 01-01-2013
do 31-12-2013 w zakresie świadczenia usługi polegającej na :
1. odławianiu oraz przewożeniu do schroniska bezdomnych psów z terenu gminy Krośniewice
2.używania przy wyłapywaniu zwierząt urządzeń i środków nie stwarzających zagrożenia dla życia i zdrowia
wyłapywanych zwierząt.
S.wyłapywane zwierzęta będą przewożone do schroniska samochodem dopuszczonym do transportu drogowego
zwierząt przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
4.wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie wyłącznie na zgłoszenie zlecającego usługę.
5.usługi objęte niniejszą umową fakturowane będą po ich wykonaniu.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt domowych „Przyjaciel" w Kotliskach - umowa nr 670/2012 zawarta
w dniu 06-12-2012 na okres od 01-01-2013 do 31-12-2013 w zakresie świadczenia usług polegających na:
1. Prowadzeniu schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy Krośniewice
2.Zapewnienia właściwych pomieszczeń dla zwierząt, które tam będą przebywać i właściwych warunków ich
bytowania.
S.Zapewnienie zwierzętom karmy i wody według obowiązujących norm.
4.Zapewnienie zwierzętom niezbędnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki oraz obowiązkowych
szczepień.
5.Czynności nie mieszczące się w zakresie merytorycznym punktów 1-4 wykonywane są po konsultacjach
ze Zleceniodawcą. Czynności te płatne są dodatkowo.
6.Utrzymania zwierząt do momentu sprzedania, adopcji, śmierci, przekazania, zwrotu lub uśpienia,



w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.
7.Utrzymania zwierząt zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt Domowych „Przyjaciel".
8.Przyjęcie psów do schroniska odbywać się będzie wyłącznie na zgłoszenie Zleceniodawcy.
9.Usługi objęte niniejszą umową fakturowane będą po upływie każdego miesiąca.
lO.ZIeceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług.
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