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SRP.1431.2. 2017
Pani Agnieszka Lechowicz

Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

KRS 0000292939

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt, informuję, co następuje:

Ad. 1.

Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 r. umowy albo komu
(imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania
bezdomnych zwierząt?
Odp. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie z siedzibą w Dzierżoniowie
ul. Brzegowa 151 KRS 0000062210.

Ad.2.

Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 r. umowy albo komu
(imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym
zwierzętom?
Odp. W roku 2015 Gmina Świdnica nie miała zawartej odrębnej umowy na doraźne zlecenia
opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Ad. 3

Ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2015
r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
Odp. 30 psom / koty - 0

Ad. 4.

Jaki był w 2015 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
W 2015 r. Gmina Świdnica przeznaczyła na opiekę nad bezpańskimi psami kwotę 75000,00-zł
oraz 10000,00-zł na opiekę weterynaryjną oraz sterylizację bezdomnych kotów.

Ad. 5

Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2015 r.

Odp. Skan zawartej umów stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi na wniosek.
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-- 
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

Umowa Nr 62-2014 Umowa Nr 71-2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą
Wyłapywanie bezpańskich psów.pdf (4 MB)
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