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OK.1431.1.2015  Stowarzyszenie Obrona Zwierząt 

 dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl 
 
 
 
Odpowiadając na wniosek z dnia 4.01.2015 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie 
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich 
wyłapywanie”, uprzejmie informujemy: 
Ad.1. Gmina Polkowice w roku 2014 miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt  z firmą „Hotel dla psów i agroturystyka” Zbigniew Wirkus, ul. Szkolna 20, 59-
170 Przemków. 

Ad.2. W 2014 roku Gmina Polkowice, w ramach zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, 
miała zawarte umowy oraz udzielała zleceń na: 
a) zapewnienie czasowej opieki bezdomnym psom do czasu przekazania do schroniska 

dla zwierząt z firmą „Hotel dla psów i agroturystyka” Zbigniew Wirkus, ul. Szkolna 
20, 59-170 Przemków, 

b) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z: 
- Gabinetem Weterynaryjnym i DDD, ul. Kominka 2, 59-100 Polkowice, 
- Przychodnią Weterynaryjną „WET”, ul. Miedziana 9, 59-100 Polkowice, 

c) sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami wyłapanymi z terenu miasta i gminy 
Polkowice z: 
- Ośrodkiem Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie,  

os. Białe 7, 58-203 Dzierżoniów; 
- Fundacją „Zwierzyniec”, prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt pn.: 

„Przytulisko dla bezdomnych zwierząt” w Szczytach, ul. Wieluńska 108,  
98-335 Działoszyn. 

Ad.3. W 2014 r. Gmina Polkowice zapewniła opiekę ponad 200 bezdomnym zwierzętom. 
Ad.4. Koszty realizacji zadań przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt, wyniosły łącznie 

145.270,62 zł, w tym na: 
1) wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – 65.432,00 zł; 
2) utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt – 54.810,00 zł; 
3) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom – 19.437,40 zł; 
4) dokarmianie wolno żyjących kotów – 5.591,22 zł. 

Ad.5. W załączeniu przekazujemy skany umów oraz zleceń związanych z zapewnieniem opieki 
bezdomnym zwierzętom: 

1) umowa nr 922/12/13 z dnia 30.12.2013 r. na zadanie pn.: „wyłapywanie i opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami”; 

2) umowa nr 102/01/14 z dnia 03.02.2014 r. na zadanie pn.: „wyłapywanie i opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami”; 

3) zlecenie nr EU.271.14.2014 z dnia 10.03.2014 r. na przewiezienie bezdomnego psa 
do fundacji oraz zlecenia na przewiezienie bezdomnych psów do schroniska dla 
zwierząt: 
- nr EU.271.106.2014 z dnia 14.08.2014 r., 
- nr EU.271.151.2014 z dnia 14.11.2014 r., 
- nr EU.271.165.2014 z dnia 17.12.2014 r. 



4) umowa nr 924/12/13 z dnia 07.01.2014 r. na realizację zadania związanego ze 
sprawowaniem opieki nad bezdomnymi psami, wyłapanymi z terenu miasta i gminy 
Polkowice i umieszczonymi w schronisku dla bezdomnych zwierząt; 

5) zlecenia na przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska oraz sprawowanie opieki 
nad nimi: 
- nr EU.271.97.2014 z dnia 13.08.2014 r., 
- nr EU.271.149.2014 z dnia 14.11.2014 r., 
- nr EU.271.163.2014 z dnia 16.12.2014 r. 
- nr EU.271.162.2014 z dnia 15.12.2014 r. 

6) umowa nr 15/01/14 z dnia 10.01.2014 r. na zadanie pn.: „zapewnienie opieki 
weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom”, 

7) umowa nr 16/01/14 z dnia 10.01.2014 r. na zadanie pn.: „zapewnienie opieki 
weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom”, 

8) umowa nr 667/08/14 z dnia 01.09.2014 r. na zadanie pn.: „sterylizacja wolno 
żyjących kotek z terenu miasta Polkowice”; 

9) umowa nr 668/08/14 z dnia 01.09.2014 r. na zadanie pn.: „sterylizacja wolno 
żyjących kotek z terenu miasta Polkowice”; 

10) zlecenia na dodatkowe usługi weterynaryjne dla wolno żyjących kotów: 
- nr EU.271.10.2014 z dnia 29.01.2014 r., 
- nr EU.271.96.2014 z dnia 05.08.2014 r., 
- nr EU.271.103.2014 z dnia 13.08.2014 r., 
- nr EU.271.141.2014 z dnia 10.10.2014 r.,  
- nr EU.271.150.2014 z dnia 06.11.2014 r., 
- nr EU.271.152.2014 z dnia 26.11.2014 r. 

 Podpis elektroniczny1 
 
 
 
W załączeniu 10 plików PDF: 
1) zal_1_umowa_nr_922.12.13 
2) zal_2_umowa_nr_102.01.14 
3) zal_3_zlecenia_nr_14,106,151,165 
4) zal_4_umowa_nr_924.12.13 
5) zal_5_zlecenia_nr_97,149, 163,162 
6) zal_6_umowa_nr_15.01.14 
7) zal_7_umowa_nr_16.01.14 
8) zal_8_umowa_nr_667.08.14 
9) zal_9_umowa_nr_668.08.14 
10) zal_10_zlecenia_nr_10, 96, 103, 141, 150, 152 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Marta Charymska - referent ds. gospodarki komunalnej 
tel. 76/847 41 90 

                                                             
1 Dokument został podpisany podpisem elektronicznym, aby go zweryfikować należy użyć darmowego oprogramowania  do weryfikacji 
podpisu dostępnego na stronie http://elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje-do-pobrania 
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Temat: RE: informacja publiczna

Dzień dobry,
 
nawiązując do e-maila, dot. uzupełnienia informacji publicznej informuję, że w 2014 r. z terenu gminy
Polkowice, odłowionych zostało 37 bezdomnych psów.
 
Z poważaniem
Lilla Żelem
 
 
 
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Sunday, February 01, 2015 11:13 PM
To: "Lilla Żelem"
Subject: Re: informacja publiczna
 

Uprzejmie wnoszę o uściślenie odpowiedzi na pyt. 3 wniosku - precyzyjne wskazanie ilości psów
odłowionych na terenie Gminy w 2014 r.

Czy chodzi o liczbę np. 299?

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

 

Dnia 2015-01-15 15:18 Lilla Żelem napisał(a):

 

 Dzień dobry
Przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 4.01.2015 r. o udostępnienie informacji publicznej.
 
Z poważaniem
Lilla Żelem
Dyrektor Wydziału
Organizacyjnego i Kadr
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