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URZĄD MIASTA I GMINY w GĄBIMIE

09-530 GĄBIN, UL. STARY RYNEK 16,
TEL. 24 2674150, TEL/FAX 24 2771256

Gąbin, dn. 14 stycznia 2014 r.
GK.OŚ 6143.1.201.4

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

dotyczy: udzielenia informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.01.2014 roku Urząd Miasta i Gminy informuje:
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. urnowy albo
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń
wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
W ramach Związku Gmin Regionu Płockiego Gmina Gąbin posiadała umowę na odławianie
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Gąbin ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
„SITA" z siedzibą ul. Parowa 20, 09-400 Płock,

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. urnowy albo
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki
bezdomnym zwierzętom?
W ramach Związku Gmin Regionu Płockiego Gmina Gąbin posiadała umowę na zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom (psom) z terenu gminy Gąbin ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt. „SITA" z siedzibą ul. Parowa 20, 09-400 Płock.
Zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta i Gminy Gąbin „Programem opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gąbin w
2013 roku" Wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz opiekunem, społecznym
zapewniono w 2013 roku opiekę nad 22 kotami.

3. iłu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2013 r,? (nie licząc
zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich.)
W 2013 roku zapewniono opiekę 9 psom oraz 22 kotom.

4. jaki był w 2013 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił ok. 15450 zł.

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom, w 2013 r,
Organem odpowiedzialnym i upoważnionym do przeprowadzenia przetargu zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
do podpisania urnowy był w 2013 roku Związek Gmin Regionu Płockiego. Wobec
powyższego w siedzibie wspomnianej organizacji jest dostępna umowa

Zgodnie z Państwa prośbą informacja zostanie przekazana drogą elektroniczną na wskazany adres
rnazowieckie@obrona-zwierzat.pl.
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Otrzymują:
1. wnioskodawca w formie elektronicznej
2. a/a

Sprawę prowadź:
Irtsp. ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
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