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Leoncin, dnia 14 stycznia 2014 r.

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
28-300 Jędrzejów, ul. 11 listopada 29

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 07.01.2014 r. Stowarzyszenia
Ochrony Zwierząt w Jędrzejowie dotyczący informacji nt. sposobu i skutków wykonywania zadania
„opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
w Gminie Leoncin - Urząd Gminy w Leoncinie uprzejmie zwraca uwagę, że pismem z dnia 29.X.2013
r. znak: GOŚ. 6140.37.2013 szczegółowo informowaliśmy już Stowarzyszenie w tej sprawie, nie
mniej udzielamy Państwu ponownie odpowiedzi:
Ad. l /
Gmina Leoncin posiadała w 2013 r. zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Panem
Bartoszem Gadziomskim - właścicielem Firmy „ BLLIZARD" z siedzibą w Błędowie 14 a, 05-180
Pomiechówek. Płatność następowała na bieżąco po stwierdzeniu wykonania usługi, zgodnie z
przedłożonymi fakturami.
Ad.2.
Umowę ze Schroniskiem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w 2013 r. Gmina Leoncin miała
podpisaną z Panem Zbigniewem Moraczewskim właścicielem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
Domowych „Przyjaciel" w Kotliskach 13 k. Kutna, gdzie umieszczaliśmy wyłapane, bezdomne psy
z terenu Gminy Leoncin. Należność płacona była miesięcznie, za pobyt i opiekę dobową, za każde
z umieszczonych zwierząt, aż do czasu adopcji lub ich śmierci.
Ad.3/
Liczba bezdomnych psów, którym gmina Leoncin zapewniła opiekę w 2013 r. wynosi 25 szt. w tej
liczbie znajdują się również bezdomne psy odłowione jeszcze w 2012 r., którym Gmina Leoncin w
2013 r. nadal zapewniała opiekę w Schronisku w Kotliskach i ponosiła koszt tej opieki oraz zabiegów
jakie były dla nich dokonywane.
Ad4/ Koszt poniesiony przez Gminę łącznie z wyłapaniem, transportem, pobytem i opieką
weterynaryjną bezdomnych zwierząt za 2013 r. wyniósł 38 435,23 zł
Koszt całego zadania zaplanowany na 2013 rok wynosił 36 OOOzł. + 4000 zł na pozostałe wypadki
losowe w tym wypadki drogowe z udziałem zwierząt (opieka weterynaryjna), sterylizacja przed
adopcją. Środki te zostały CAŁKOWICIE wyczerpane.
Ad. 5. W załączeniu przesyłamy kopię umowy ze Schroniskiem na opiekę nad psami.

Jednocześnie nadmieniamy, że udzielanie Państwu tak częstych jak ostatnio informacji w tym
samym temacie, jest dla nas niezasadne i absorbujące.

Z poważaniem

WÓJft GMINY

Adam Młrmtsw Krawamk




