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Wartkowice, 21 stycznia 2016r.

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

W nawiązaniu do wniosku z dnia 14 stycznia 2016r. (data wpływu do tutejszego Urzędu
Gminy Wartkowice 14 stycznia 2016r.) dotyczącego udzielenia informacji publicznej na temat
realizowania zadania własnego gminy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. póz. 856 późn. zmianami)
informujemy, że:

1) Gmina Wartkowice w 2015r. miała zawarte następujące umowy w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania z następującymi podmiotami:
- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt domowych „Przyjaciel" Zbigniew
Moraczewski Kotliska 13, 99 - 300 Kutno, zapewniało miejsca w schronisku i opiekę
dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wartkowice,
- Firma „HERKULES" Zbigniew Szczechowicz świadczyła usługi w zakresie
odławiania bezdomnych z terenu gminy Wartkowice oraz zapewnienia transportu tych
zwierząt do schroniska w Kotliskach,
- gabinet weterynaryjny HORSE-YET-JAR Lecznica Pod św. Franciszkiem w Zadzimiu
świadczył na rzecz Gminy Wartkowice usługi polegające na zapewnieniu całodobowej
opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych
zwierząt na obszarze gminy Wartkowice,

2) brak
3) Koty-brak

Psy - w 2015roku do schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazano 8 bezdomnych
psów odłowionych na terenie gminy Wartkowice i przekazanych do schroniska
dla bezdomnych zwierząt w Kotliskach, 10 bezdomnych psów adoptowali mieszkańcy
Gminy Wartkowice, w ramach adopcji Gmina Wartkowice przekazuje osobie
adoptującej bezdomnego psa suchą karmę (50kg), pokrywa koszty wykonania szczepień
ochronnych, koszty kastracji bądź sterylizacji zwierząt

4) całkowity koszt realizacji zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami
wyniósł w 2015roku 51.000,00zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy)

5) w załączeniu kopie umów: nr 2721.224.2014 z dnia 30 grudnia 2014r., nr 2721.225.2014
z dnia 30 grudnia 2014r., nr 2721.227.2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
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