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Temat: Re: wniosek o udzielenie informacji publicznej

O .1431.8.2015                                                                      Re ska Wie  2015-01-09
W odpowiedzi na n/w emeila z dnia 04-1-2015 r.   przekazuje odpowiedz na zadane pytania :
Ad-1 i Ad- 2
informuj , e gmina Re ska Wie  posiada podpisane porozumienie zawarte w dniu 19-09-
2011 r. pomi dzy gmin  K dzierzyn-Ko le b d c  w a cicielem Schroniska Dla 
Bezdomnych Zwierz t w K dzierzynie-Ko lu. ul. Gliwicka zleceniobiorca a gmin  Re ska 
Wie  – zleceniodawc . 
Porozumienie dotyczy kompleksowej opieki nad zwierz tami bezdomnymi -
(poropzumienie w za czeniu)
oraz 
zawart  umow  dnia 02 stycznia 2014 r. pomi dzy:
Gmin  Re ska Wie , zwan  dalej ,,Zleceniodawc ”. a
Panem Janem Pisko  lekarzem weterynarii, prowadz cym dzia alno  gospodarcz  pod 
nazw  ,,Gabinet weterynaryjny Jan Pisko ” z siedzib  w Strzelcach Opolskich przy ul. 
Opolskiej 32,
zwanym dalej ,,Zleceniobiorc ”.
Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1. Zapewnienie ca odobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarze  drogowych z 
udzia em bezdomnych zwierz t na terenie stanowi cym w asno  gminy Re ska Wie   z 
konieczno ci  przyjazdu lekarza weterynarii na miejsce zdarzenia.

2. Dora ne u ycie aplikatora do u pienia rannych, zab kanych lub agresywnie 
zachowuj cych
si  zwierz t domowych i wolno yj cych.

3. Wykonywanie niezb dnych zabiegów weterynaryjnych w celu ratowania ycia 
bezdomnych
zwierz t, obejmuj cych:

a. udzielenie pierwszej pomocy,
b. zbadanie ogólnego stanu zdrowia.

4. Obserwacja w gabinecie bezdomnego zwierz cia w celu wykonania niezb dnych 
zabiegów
w celu ratowania ycia zwierz t.
Zagwarantowanie pobytu zwierz tom dzikim uratowanym w Zagrodzie dla Zwierz t.

5. Wykonywanie zabiegów leczniczych przewidywanych do realizacji wg zlecenia i zakresu
uzgodnionego ka dorazowo z Zleceniodawc .

6. Eutanazja w przypadkach :
- zwierz t nieuleczalnie chorych, bardzo starych bez szans na prze ycie,
- zwierz t po wypadkach komunikacyjnych lub powsta ych urazach zagra aj cych ich
  yciu,
- lepych miotów

7. Przekazanie do utylizacji zwierz t pad ych w czasie interwencji oraz pad ych lub 
poddanych
eutanazji podczas przetrzymania.
Zakres us ug weterynaryjnych obejmuje zwierz ta, które trafi y do gabinetu z wypadków, 
maj cych miejsce na terenie stanowi cym w asno  gminy Re ska Wie  lub zosta y 
znalezione i zg oszone przez Zleceniodawc .



Wymagania przy wykonywaniu przedmiotu umowy:
1. Zleceniobiorca zobowi zany jest posiada  aparatur , sprz t dostosowany do zakresu

wiadczonych us ug oraz posiada  w asny rodek transportu.
2. Zleceniobiorca zapewnia gotowo  do wiadczenia us ug przez ca  dob , we wszystkie 

dni w roku.
3. Zleceniobiorca zobowi zuje si  udost pni  numer telefonu kontaktowego, który b dzie

dost pny 24 godziny na dob .
4. Wymaga si , aby personel gabinetu weterynaryjnego posiada  odpowiednie 

do wiadczenie i
umiej tno  post powania ze zwierz tami nie oswojonymi oraz przewidywania reakcji
zwierz t znajduj cych si  w stresie.

5. Informacj  o uratowanych zwierz tach nale y niezw ocznie przekaza  Zleceniodawcy w 
celu zamieszczenia tej informacji na stronie internetowej Urz du Gminy Re ska Wie .

6. Nale y zawiadomi  przedsi biorc  wykonuj cego na terenie stanowi cym w asno  
gminy Re ska Wie  us ugi wy apywania bezdomnych zwierz t, o przetrzymywanych 
zwierz tach domowych oraz uzgodnienia terminu ich transportu w celu przekazania 
zwierz t do schroniska.

7. Zabiegi lecznicze wykonywane na ka dym bezdomnym zwierz ciu przyj tym do gabinetu
winny by  ka dorazowo uzgadniane z Zleceniodawc .

8. W przypadkach konieczno ci wykonywania eutanazji, decyzj  podejmuje lekarz 
weterynarii.

9. Informacja o ka dej przeprowadzonej eutanazji winna by  na bie co przekazywana do
Zleceniodawcy. 
Termin rozpocz cia przedmiotu umowy ustala si  na dzie  podpisania umowy.
Termin zako czenia umowy ustala si  na dzie  31.12.2015 r.

1. Us ugi wykonywania zabiegów weterynaryjnych i leczenia bezdomnych zwierz t, ich 
transport i umieszczenie w gabinecie, odbywa si  na zlecenie Zleceniodawcy.

2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1 polega na pisemnym lub telefonicznym wezwaniu
Wykonawcy przez Wójta Gminy Re ska Wie  – mgr Mariana Wojciechowskiego lub 
upowa nionego pracownika – Pana Józefa Franczyk.

3. Ze strony Zleceniodawcy ustala osob  upowa nion  do sprawowania nadzoru nad 
realizacj
umowy- Pana Józefa Franczyk.

4. Ze strony Zleceniobiorca ustala si  osoby upowa nione do wykonywania przedmiotu
umowy – Pana Jana Pisko  .

W schronisku za o ony jest punkt informuj cy o mo liwo ci adopcji znajduj cych si  
tam zwierz t. Na stronie internetowej gminy zostan  umieszczone – w miar  posiadanych 
informacji – zdj cia i inne dane dotycz ce wy apanych zwierz t. Informacje wywieszane 
b d  równie  na tablicach og osze  w poszczególnych so ectwach oraz zamieszczane w 
lokalnej prasie.
W przypadku, gdy który  z mieszka ców Gminy zadeklaruje, e przyjmie bezdomne 
zwierz  do swojego gospodarstwa zanim zostanie ono umieszczone w schronisku, wtedy 
Gmina pokrywa 100% kosztów zwi zanych z us ug  weterynaryjn  (odrobaczenie, 
zaszczepienie). Gmina mo e równie  zaproponowa  jednorazow  pomoc – np. zakup 
budy, kojca lub karmy dla zaadoptowanego zwierz cia.
 Gmina prowadzi równie  akcje edukacyjne, zach caj ce do zaopiekowania si  
bezdomnym psem lub kotem. Edukacja odbywa si  za pomoc  mediów oraz przy okazji 
organizowanych festynów.

Ad -3
W 2014 r zapewniono opiek  - 9  psom,   oraz zaszczepiono p. w ciekli nie i 
odrobaczono  - 36 psów  ( koszt us ug weterynaryjnych - 1673, 00 z  )

Ad - 4



Koszt realizacji ca ego zadania  - 2388 z

Ad-5
Za czniki w ilo ci - 5

 Z powa anie 
J.Franczyk

----- Original Message ----- 
From:Urz d Gminy Re ska Wie
To:franczykjozef@renskawies.pl
Sent: Monday, January 05, 2015 8:38 AM
Subject: Fw: wniosek o udzielenie informacji publicznej

----- Original Message ----- 
From:Stowarzyszenie Obrona Zwierz t
To:ukryci-adresaci:
Sent: Sunday, January 04, 2015 2:47 PM
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej

J drzejów, 04.01.2015 r.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierz t, KRS 0000292939, organizacja po ytku publicznego, której 
statutowym celem dzia ania jest ochrona zwierz t, zwraca si  z uprzejm  pro b  o udzielenie 
informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad 
bezdomnymi zwierz tami i ich wy apywanie”, przewidzianego ustaw  o ochronie zwierz t.

Prosimy o przys anie poczt  elektroniczn  na adres opolskie@obrona-zwierzat.pl
krótkiej informacji:

1. z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2014 r. umowy albo 
komu (imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece  wy apywania/od awiania
bezdomnych zwierz t?

2. z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2014 r. umowy albo 
komu (imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece  zapewniania opieki
bezdomnym zwierz tom?

3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiek  na koszt gminy w 2014 r.? (nie licz c 
zwierz t, którymi zaj to si  w latach poprzednich)

4. jaki by  w 2014 r. koszt realizacji ca ego zadania przewidzianego ustaw  o ochronie zwierz t 
(wy apywanie/od awianie, opieka, us ugi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

5. ponadto prosimy o udost pnienie tre ci i postaci umowy/umów (wraz z za cznikami) o 
zapewnianie opieki bezdomnym zwierz tom w 2014 r.

Uprzejmie prosz  o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.

Podstawa prawna naszej pro by:
ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dost pie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.)

Z powa aniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierz t



---

Stowarzyszenie Obrona Zwierz t

ul. 11 Listopada 29, 28-300 J drzejów


