
Od: "Kamila Lubczyńska" <k.lubczynska@lewin-brzeski.pl>
Do: opolskie@obrona-zwierzat.pl
Data: 2015-01-15 10:26

Załącznik:
_przykladowe_zlecenie_str_1.JPG [219.49 KB],
_przykladowe_zlecenie_str_2.JPG [285.90 KB], umowa.JPG [315.92 KB]

Temat: informacja publiczna

Dzień Dobry!
Odpowiadając na Pani wniosek o udzielenie informacji publicznej poniżej
podaję odpowiedzi na zadane przez Panią pytania.

1. Z kim gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo komu udzielała
doraźnych zleceń na wyłapanie/odławianie bezdomnych zwierząt?
2. Z kim gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo komu udzielała
doraźnych zleceń na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom?
3. Ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2014 r.?
4. Jaki był w 2014 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi
weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
5. Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2014 r.

Ad.1
Gmina Lewin Brzeski w 2014 r. udzielała doraźnych zleceń na wyłapywanie
bezdomnych zwierząt firmie „ZAMEX” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul.
Ks.F. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie.

Ad.2
Gmina Lewin Brzeski w 2014 r. udzielała doraźnych zleceń na zapewnienie
opieki bezdomnym zwierzętom firmie „ZAMEX” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,
ul. Ks. F. Wyciślika 3, 42-610 Miasteczko Śląskie, natomiast doraźnej
opieki udzielał Zakład Lecznictwa i Profilaktyki Weterynaryjnej W.
Grubiak, E. Saduś, ul. Opolska 24b, 49-345 Skorogoszcz na podstawie
zawartej umowy. Ponadto jednorazowo udzielono doraźnego leczenia
potrąconemu przez samochód kotu w miejscowości Łosiów w Przychodni
Weterynaryjnej s. c. Andros, Dubas, Pankiewicz, Drozd, ul. Włościańska 5a,
49-300 Brzeg (rachunek na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 8 ustawy o
zwierzętach).

Ad.3
Gmina zapewniła opiekę w 2014 r. 17 psom wyłapanym i umieszczonym w
schronisku przez firmę „ZAMEX” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Ponadto w
Zakładzie Lecznictwa i Profilaktyki Weterynaryjnej W. Grubiak, E. Saduś
leczonych było 7 bezdomnych psów, 6 bezdomnych kotów, 1 pies i 6 kotów
zostało wysterylizowanych, w tym 5 psów zostało zaadoptowanych, a 2 z nich
trafiły do schroniska, 10 kotów zostało zaadoptowanych, a jeden został
uśpiony.

Ad.4
Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
wyniósł w 2014 r. 34 689,32 zł.

Ad.5
Umowa i wzór zlecenia w załączniku.

Gmina wnioskuje o nieudostępnianie treści umów i zleceń osobom trzecim.
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