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udzielenie informacji publicznej
Do dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl  

Dzie  dobry
W odpowiedzi na Pa stwa wniosek z dnia 14 stycznia 2016 roku (data wp ywu), w sprawie
udost pnienia informacji publicznej - na podstawie ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 roku o dost pie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z pó n. zm.) udzielam odpowiedzi na
wnioskowane pytania:

1. Z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2015 r. umowy albo komu
(imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece  wy apywania/od awiania
bezdomnych zwierz t?
Odp.: Od awianiem bezdomnych zwierz t na terenie Gminy Milicz w 2015 r. zajmowa  si  gminny zak ad
bud etowy – Zak ad Us ug Komunalnych w Miliczu.

2. Z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2015 r. umowy albo komu
(imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece  zapewniania opieki bezdomnym
zwierz tom?
Odp.: W kwes i zapewnienia opieki bezdomnym zwierz tom w 2015 r. Gmina Milicz zawar a porozumienie
z Gmin  Jarocin w sprawie przekazania realizacji zadania w asnego – zapewnienia opieki bezdomnym
zwierz tom w Schronisku dla Bezdomnych Zwierz t w Radlinie. Dodatkowo dora ne zlecenia udzielono:
Przedsi biorstwo Produkcyjno Handlowo Us ugowe „MARMAC” Marcin Kolenda, ul. 3 Maja 12, 56-400
Ole nica oraz Towarzystwo Opieki Nad Zwierz tami w Polsce Oddzia  w Krotoszynie.

3. Ilu bezdomnym zwierz tom (z podzia em na psy i koty) zapewniono opiek  na koszt gminy w
2015 r.? (nie licz c zwierz t, którymi zaj to si  w latach poprzednich).
Odp.: Szeroko rozumian  opiek  (zapewnienie miejsca w schronisku, leczenie zwierz t rannych w
wypadkach drogowych, sterylizacja, szczepienia itp.) obj to na koszt gminy 50 psów i 34 koty.
Dodatkowo Gmina Milicz nansuje zakup karmy spo ecznym opiekunom kotów wolno yj cych.

4. Jaki by  w 2015 r. koszt realizacji ca ego zadania przewidzianego ustaw  o ochronie zwierz t
(wy apywanie/od awianie, opieka, us ugi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Odp.: Koszt realizacji ca ego zadania przewidzianego ustaw  o ochronie zwierz t w 2015 r. w Gminie Milicz
wyniós 55 830,74 z .

5. Ponadto prosimy o udost pnienie tre ci i postaci umowy/umów (wraz z za cznikami) o
zapewnianie opieki bezdomnym zwierz tom w 2015 r.
Odp.: dokument w za czeniu
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Urz d Miejski w Miliczu
____________________________________________________________
_______________________________
Burmistrz Gminy Milicz zaprasza do wyra ania przez mieszka ców opinii,
uwag czy wniosków do wy o onych na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej projektów uchwa  Rady Miejskiej.
h p://bip.milicz.pl/
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