
           
Gmina Walce 
ul. Mickiewicza 18 
47-344 Walce                                                                                        Walce, dn. 19.02.2015 r. 
 
 
Or.1431.4.2015 
                                                                                 Stowarzyszenie Obrona Zwierząt 
                                                                                  ul. 11 Listopada 29 
                                                                                  28-300 Jędrzejów 
 
 

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej 
 

Urząd Gminy Walce w odpowiedzi na wniosek z dnia 16 lutego 2015 r. o udzielenie 
informacji publicznej dot. wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich 
wyłapywanie” udziela informacji  jak niżej. 
 
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo 
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń 
wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt? 
 
Odpowiedź: - Gmina Walce w 2014 r. posiadała zawarte porozumienie w zakresie 
kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminą Kędzierzyn-Koźle, która 
prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt i realizowała zadania z tego zakresu dla 
Gminy Walce, oraz z Panią Gabrielą Bartoszek prowadzącą działalność gospodarczą pod 
nazwą PUPHW „GABI” z siedzibą w Żędowicach ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice.  
 
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo 
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki 
bezdomnym zwierzętom? 

Odpowiedź: - jak w pytaniu 1 

3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2014 r.? (nie licząc 
zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich) 
 
Odpowiedź: -  w  2014  roku  z  terenu  Gminy  do  schroniska  trafiło  5  bezdomnych  psów.  
 
4. jaki był w 2014 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 
zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? 
 
Odpowiedź: - koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 
2014 r. wyniósł – 7 618,80 złotych.  
 
5. ponadto  prosimy o  udostępnienie  treści  i  postaci  umowy/umów( wraz  z  załącznikami  )  o  
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2014 r. 
 
Odpowiedź: - treść porozumienia „Nr OR.031.1.2011 zawartego pomiędzy Gminą 
Kędzierzyn-Koźle  a  Gminą Walce  w  sprawie  kompleksowej  opieki  ....”  dostępna  jest  w  
Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2011 r. Nr 120 poz. 
1429, zmiana – poz. 1101 z 2013 r. Treść umowy PUPHW „GABI” w załączeniu. 
 
                                                                                             Sekretarz Gminy 
                                                                                             
                                                                                             Ilona Wyciślok 


