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28-300 Jędrzejów

Dot.: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt.

Odpowiadając na pismo z dnia 12.01.2016 r. informuję:

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

Odp. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Głubczyce zajmuje się
interwencyjnie Straż Miejska w Głubczycach oraz Przedsiębiorstwo Komunalne
spół. z o. o., ul. Adamczyka 10, 47 - 400 Racibórz.

Pyt. 2. Z kim ( imię, nazwisko lub nazwa, adres ) gmina miała obowiązujące
w 2015r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres ) udzielała doraźnych zleceń
zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

Odp. Gmina Głubczyce posiada umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym
spół. z o.o., ul. Adamczyka 10, 47 - 400 Racibórz, tel. 032/415-35-77, fax. 419-07-17, które
prowadzi schronisko. Umowa została zawarta dnia 03.03.2008r. na czas nieokreślony.

Pyt. 3. Ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę
na koszt gminy w 2015r.?

(nie licząc zwierząt, którymi zajęło się w latach poprzednich).
Odp. W 2015 roku z terenu Gminy Głubczyce zapewniono opiekę

dla 51 bezdomnych psów i 23 kotów.

Pyt. 4. Jaki był w 2015r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie,
inne)?

Odp. Koszt realizacji całego zadania w 2015r. wyniósł - 12.868,80 zł.

Pkt. 5. Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz
z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2015r.

Odp. W załączniku.
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