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Do pomorskie@obrona-zwierzat.pl  

Or.1431.2.2016
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

Na podstawie art.  4 ust.  1 pkt  1 i art.  13 ust.  1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do

informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 stycznia 2016 r. o

udzielenie informacji publicznej (data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Kwidzyn 14.01.2016 r.),  złożonego

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

informację publiczną w zakresie objętym wnioskiem:

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?

Gmina Kwidzyn posiadała w 2015 roku zawartą stałą umowę na odławianie bezdomnych zwierząt  oraz na

zapewnienie  im  dalszej  opieki  w  schronisku.  Wykonawcą  umowy  (zleceń  odławiania)  było

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Zielaskowski Artur, z siedzibą przy ul. Dworcowej 14,

86-300 Grudziądz.

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?

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, odłowionym z terenu gminy Kwidzyn w 2015 r., odbywało się na

podstawie  umowy  wskazanej  w  pkt.  1.  Opiekę  bezdomnym  zwierzętom  zapewniało  również

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Zielaskowski Artur, z siedzibą przy ul. Dworcowej 14,

86-300 Grudziądz. Wyłapane zwierzęta przewożone były do schroniska pod nazwą „Ośrodek opieki nad

Zwierzętami w Węgrowie”, Węgrowo 4, 86-302 Grudziądz.

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).

W  2015  roku z  terenu gminy  Kwidzyn odłowionych zostało  28  bezdomnych psów.  Dalsza  opiekę

zapewniono im w  w/w  schronisku na koszt  Gminy Kwidzyn.  Z terenu gminy  Kwidzyn nie  odłowiono

żadnego kota.

4. Jaki  był  w 2015  r.  koszt  realizacji  całego  zadania  przewidzianego  ustawą  o  ochronie  zwierząt

(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

Koszt  realizacji całego zadania za 2015 rok,  tj.  wyłapywania i utrzymywania zwierząt  w  schronisku,

usług weterynaryjnych oraz dokarmiania wyniósł 138.876,21 złotych brutto.

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

Kserokopia umowy, potwierdzona za zgodność z oryginałem, została załączona do niniejszego pisma.

Informację publiczną przygotował  Insp. ds. gospodarki komunalnej Zdzisław Chojnacki, tel. 55 261
41 65

Informację publiczną udostępniła – Anna Mielniczek, Sekretarz Gminy

Umowa na odławianie.pdf (2 MB)
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