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Piekoszów, dnia 25 stycznia 2016 r.

Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13 stycznia 201 6r. (przekazany do realizacji dn.
18.01. 2016r.), o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania polegającego na „opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu"
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt - zgodnie z postanowieniami zawartymi
w ustawie z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2014,
póz. 782), uprzejmie przekazujemy wymagane informacje wg kolejności ustalonej w Państwa
wystąpieniu:

1.

1)

2)

3)

Gmina Piekoszów realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów w 2015 roku"
zabezpieczyła zawierając n/wym. umowy z Panem Marcinem Komorowiczem
prowadzącym działalność gospodarczą pn „MEDWET" Gabinet Weterynaryjny, ul.
Berberysowa 34, 25-224 Kielce, NIP 657-278-16-68, w zakresie:
Umowa Nr 9/2015 z dnia 20.03.2015 r. na wyłapywanie bezpańskich zwierząt
i przyjęcie do schroniska, uśpienie ślepych miotów oraz utylizacja zwłok
bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Pieioszów - skan umowy w załączeniu;
Umowa nr 10/2015 z dnia 20.03.201 5r. na zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - skan
umowy w załączeniu;
Umowa Nr 24/2015 z dnia 20 maja 201 5r. na świdczenie usług weterynaryjnych
w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów" (badanie ogólne stanu
zdrowia zwierzęcia, wykonanie kastracji/sterylizacji psów, kotów, wykonanie zabiegu
znakowania (chipowania); w tym zapewnienie miejsca czasowego przetrzymywania
zwierzęcia na czas leczenia) - skan umowy w załączeniu.
W 2015 roku z terenu gminy Piekoszów zapewniono opiekę bezdomnym zwierzętom,
w ilości:
Lp.

1

Dorosłe psy (szt)

45

Młode psy (szt)

13

Koty wolno bytujące (szt)

7
Ponadto wykonano n/wym usługi, w ilościach:

1) utylizacja zwłok zwierząt padłych na drogach gminy - 7 szt
2) wykonanie zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt - 29 szt
3) znakowanie zwierząt (chippowanie) - 12 szt
4) uśpienie ślepych miotów - 10 szt.
3. Koszt całego zadania polegającego na realizacji „Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów
w 2015 roku" stanowi kwotę: 149 962,03 zł brutto.

Z poważaniem:

Otrzymuje: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
l£) adresat
2. a/a
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