
Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną
Ul. Kolejowa 8, 63 – 520 Grabów nad Prosną, Tel: /62/ 730 50 24
www.grabownadprosna.com.pl urzad@grabownadprosna.com.pl 

Grabów nad Prosną, dnia 17.01.2014r.

RIOŚ.1431.1.2014

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300  Jędrzejów

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące wykonywania przez Gminę Grabów nad Prosną 
zadań wynikających z obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom udzielam 
odpowiedzi zadane przez Państwa Pytania:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. 
umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych 
zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

Miasto  i  Gmina  Grabów nad  Prosną  posiadało  w  2013r.  umowę  na  wyłapywanie  i  przyjęcie  do 
schroniska  bezdomnych  zwierząt  wyłapanych  z  terenu  miasta  i  gminy  Grabów  nad  Prosną  ze 
Schroniskiem dla  bezdomnych  zwierząt  znajdującym się  w  miejscowości  Niedźwiedź  77,  63-500 
Ostrzeszów,  którego  kierownikiem jest  Pani  Katarzyna  Cichosz.  Umowa została  zawarta  na  czas 
określony tj. od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. Szacunkową kwotę realizacji umowy określono 
na 7.000 zł

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. 
umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych 
zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

Miasto  i  Gmina  Grabów  nad  Prosną  posiadało  w  2013r.  umowę  na  przyjęcie  do  schroniska 
bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu miasta i gminy Grabów nad Prosną ze Schroniskiem dla 
bezdomnych zwierząt znajdującym się w miejscowości Niedźwiedź 77, 63-500 Ostrzeszów, którego 
kierownikiem jest Pani Katarzyna Cichosz. Umowa została zawarta na czas określony tj. od 1 stycznia 
2013 do 31 grudnia 2013r. Szacunkową kwotę realizacji umowy określono na 7.000 zł

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

W 2013r. wyłapano z terenu gminy 7 psów



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

W 2013r. wydano na to zadanie 7.068,1 zł

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o 
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2013 r.

Umowy w załączeniu

Otrzymują:
1. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt  Jędrzejów ul. 11 Listopada 29 28-300 Jędrzejów 
2. Aa.

Sprawę prowadzi Katarzyna Fabianowska inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa, tel. /62/ 730 50 24 wew. 
152, e-mail: ochronasrodowiska@grabownadprosna.com.pl


