
jkosowska-czarne <jkosowska@czarne.pl> 30.3.2016 08:03

Do SOZ pomorskie@serwer1327455.home.pl <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>  

Gmina  zlecała w 2015r. prace zleceniem telefonicznym dla Hotelu dla zwierząt domowych „KAMIR” – Jaromierz

32, 77-300 Człuchów.

From: pomorskie@obrona-zwierzat.pl
Sent: Saturday, March 26, 2016 2:38 PM
To: jkosowska-czarne
Subject: Re: Gmina Czarne udostępnienie informacji

Uprzejmie proszę o udostępnienie, zgodnie z pkt. 5 wniosku, umowy z hotelem "Kamir".

Z poważaniem

A. Lechowicz, SOZ

‐‐‐‐

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

www.obrona‐zwierzat.pl
h ps://web.facebook.com/Stowarzyszenie.Obrona.Zwierzat/

Dnia 10 marca 2016 o 09:59 jkosowska‐czarne <jkosowska@czarne.pl> napisał(a):

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?

Centrum Pomocy Zwierząt- Schronisko Kościerzyna , ul. Przemysłowa
43 reprezentowana przez Mariusza Dewo

Gabinet Weterynaryjny S.C. Czarne ul. Szczecinecka 5a

Hotel  dla  zwierząt  domowych  „KAMIR”  –  Jaromierz  32,  77-300
Człuchów

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?

Centrum Pomocy Zwierząt- Schronisko Kościerzyna , ul. Przemysłowa
43 reprezentowana przez Mariusza Dewo

Gabinet Weterynaryjny S.C. Czarne ul. Szczecinecka 5a

Hotel  dla  zwierząt  domowych  „KAMIR”  –  Jaromierz  32,  77-300
Człuchów

Poczta home_pl _ Re_ Gmina Czarne udostępnienie informacji Wydruk https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.8.0-20.20160330.003019/print.htm...

1 z 2 2016-04-04 23:53



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)
2015r –14 psów bezdomnych w tym 12 oddanych do adopcji , 2 psy ze
względu na zbyt duże uszkodzenia ciała zostały uśpione i  przekazane do
utylizacji

4. jaki był w 2015 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
opłata roczna (utrzymanie schroniska)- 5 000,00 zł
dokarmianie – 814,00 zł
usługi weterynaryjne- 673,84 zł
wyłapanie – 5 104,60zł

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