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Dotyczy: udostępnienie informacji publicznej.  

 
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13 stycznia 2016 r. 

dotyczący sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich 

wyłapywanie”, informujemy:  

Ad.1. Gmina Bartoszyce w roku 2015 udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania 

bezdomnych zwierząt „Firmie Handlowo-Usługowej Stanisław Kowalczyk, ul. Wyszyńskiego 10/37 , 11-

200 Bartoszyce. 

Ad.2. Gmina Bartoszyce w roku 2015 w ramach zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

posiadała umowę z „Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Bystry 26, 11-

500 Giżycko”, do którego w minionym roku nie przekazano zwierząt bezdomnych. 

Ad.3. W roku 2015 Gmina Bartoszyce zapewniła opiekę 57 bezdomnym psom oraz 65 kotom, 

poprzez prowadzanie działań adopcyjnych wobec psów wyłapanych i przetrzymywanych do czasu 

znalezienia opiekunów w kojcach zlokalizowanych w Zakładzie Budżetowym Gospodarki  Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sędławki 4, 11-200 Bartoszyce. Wobec dziko żyjących kotów podjęto również działania 

adopcyjne, co zaowocowało znalezieniem domów dla 20 kotów. Dokarmianiu podlegało ok. 30 kotów, a 15 

kotów było leczonych w gabinetach weterynaryjnych.   

Ad.4. Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w roku 2015 r. 

wyniósł 55 770,16 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt 16/100 zł). 

 Ad. 5. W załączeniu umowa na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w roku 2015 ze 

schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. 

W związku z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2058 ); przekazuję w/w informację, w sposób i formie zgodnym 

z wnioskiem, tj. pocztą elektroniczna na adres: warminskie@obrona-zwierzat.pl   
 
W załączeniu: 

1) Umowa –  3 strony 
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1weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.  

o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu .  
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