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GKiM,6l40.3.20l6
Kowalęwo Pomorskie, dnia 19.01,2016 roku

Pani
Agnieszka Lechov,icz
pfezes stowarzyszenia obruna zwierząl
uL 11 lislopada 29
28-300 Jętląejów
k u i aw s ki e@o bło n a-zwi erzat, p l

W odpowiędzi na wniosek z dnia 13,01,2016 roku (data wp§vu 14.01,2016 roku)
o udzielenie infomacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zarJania ''opieka naó
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie'', wynikającego z ustawy z dnia 21 sierynia i997 roku
o ochronie Zwierząt (Dz. U. ż 2013 roku, poz. 856 ze zm.), poriżej zamieszczamy o<1powiedzi na
zadane pyania:

1. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 roku umowy
albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zieceń
wyłapywania,/odławiania bezdomnych zwierząt?

W 2015 roku świadczęniem usług komunalnych dla Gminy Kowalewo Pomorskie
W żakresie wyłapywania bezdomnych zwięrząt z terenu miasta i gminy Kowalewo
Pomorskię oraz zapewnienia im tymczasowej opieki zajmował się Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.zo.o, z siedzibą w Kowalewie Pomorskim przy
ul, Brodnickiej 1.

Ponadto, obowiązywała róWnież umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym
,,DANIEL" z siedzibą w Grudziądztt przy ul. Nad Torem l na wyłapywanie oru opiekę
nad bezpńskimi psami z tęrenu gminy Kowalewo Pomorskię, która ręalizowana była
w obiektach schroniska dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie.

2, Z kim (imię, nazwisko lub nazwą adres) gmina miała obowi@ujące w 2015 roku umowy
albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania
opieki be7don,]iym zw ierżęlom:

Zapewnięnie opieki bezdomnym z\łiel-Zętom było ró\łnięż pźedmiotem umów
/awanych ./ \ł.\,\. przed"iębiorcami,

3. Ilu_be".domnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na kosż gminy
w 2015 roku (nie licząc zwierżąt, którymi Zajęto się w latach poprzednńh)?

W 2015 roku zapewniono opiekę 33 psom, wyłapanym z teręnu miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie, Jednoczęśnie informujemy, że w 2015 roku nię odłŃiono
żadnego kota,

4, Jaki był W 2015 roku koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ocltonie
zwierżąt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, irrrre)?

Koszt całkowity pźedsięwzięcia w 2015 roku wyniósł 62,708,00 zł brutto.

_ Ponadto w załączeniu przekazujemy żeskanowane umowy o zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom, które obowiąznvały w 2015 roku.


