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Do dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl  

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywanie" Gmina Dzierżoniów przesyła odpowiedzi na pytania:
1. W 2016 roku Gmina Dzierżoniów miała podpisaną umowę ze
Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt "Azyl" z siedzibą w Dzierżoniowie
przy ul. Brzegowej 151, Dzierżoniów pod tytułem" "Zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Wiejskiej Dzierżoniów w 2016r"

2. Opiekę bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Wiejskiej Dzierżoniów
zapewniało w 2016r. Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt "Azyl" z
siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151, Dzierżoniów.

3. W 2016 roku zapewniono opiekę 24 bezdomnym psom i jednemu kotu.

4. Koszt zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu gminy to 61 500 zł. W tym: 60 000 zł - odławianie bezdomnych
zwierząt, przyjecie do schroniska bezdomnych zwierząt, opieka
weterynaryjna nad bezdomnymi psami, usypianie ślepych miotów,
1 500zł - kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt i wolnożyjących
kotów. 550 zł - udzielenie pomocy weterynaryjnej choremu kotu

5. Załączniki 3 sztuki - skany Umów oraz Sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego (Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie
gminy Wiejskiej Dzierżoniów)

Katarzyna Studzińska
UG Dzierżoniów
Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Sprawozdanie - zapewnienei opieki bezdomnym zwierzętom 2016.pdf (7 MB)
Profilaktyczna sterylizacja-umowa 2016.pdf (4 MB)
Zapewnienei opieki bezdomnym-umowa Azyl 2016.pdf (4 MB)
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Do dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl  

W nawiązaniu do poprzedniego maila chciałabym poprawić odpowiedź na
pytanie nr 4 dotyczące kosztów. Mianowicie odpowiedź na pytanie 4 brzmi:
4. Koszt zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu gminy to 62 050 zł. W tym: 60 000 zł - odławianie bezdomnych
zwierząt, przyjecie do schroniska bezdomnych zwierząt, opieka
weterynaryjna nad bezdomnymi psami, usypianie ślepych miotów,
1 500zł - kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt i wolnożyjących
kotów. 550 zł - udzielenie pomocy weterynaryjnej choremu kotu

Przepraszam za pomyłkę.

Katarzyna Studzińska
UG Dzierżoniów
Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
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