
Urząd Miasta i Gminy
w Strzelinie

ul. Ząbkowicka 11, 57 - 100 Strzelin

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45-17:45

środa 7:45-15:45
czwartek 7:45-15:45

piątek 7:45-13:45

Strzelin, dnia 18.01.2017 r.

WNU.6872.^.2017

Pani
Agnieszka Lechowicz
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
KRS 0000292939
28-300 Jędrzejów
ul. 11 Listopada 29

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

9 stycznia 2017 r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego w ustawą o ochronie zwierząt udzielam

informacji na zadane w piśmie pytania:

Ad. l

Gmina Strzelin w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016r. korzystała z usług Stowarzyszenia

Przyjaciół Zwierząt „AZYL" z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Brzegowa 151 gdzie przekazywano

psy w ramach zawartej umowy na wyłapywanie, przewiezienie oraz utrzymywanie

bezdomnych psów.

Ad. 2

Gmina Strzelin w 2016 r. korzystała wyłącznie z usług Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt

„AZYL" z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Brzegowa 151 w zakresie zapewnienia opieki nad

bezdomnymi zwierzętami w ramach zawartej umowy. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt

„AZYL" w Dzierżoniowie zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.

Ad. 3

W okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. gmina przekazała do ww. Stowarzyszenia 10

bezpańskich psów. Gmina Strzelin w 2016 r. nie przekazywała kotów do schroniska. Gmina

zapewnia opiekę wolnożyjącym kotom poprzez ich dokarmianie.

Ad. 4

Gmina Strzelin w 2016 r. na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przeznaczyła środki

w łącznej wysokości 56 000,00 zł.

Ww. środki zostały przeznaczone na realizację następujących działań:

Telefon: +48713932264-65, +48713920078, Fax: +48713921303;
e-mail: umig<g).strzelin.Dl; www.strzelin.pl

NIP: 914-15-09-124 REGON: 000528630



ul.

Urząd Miasta i Gminy
w Strzel i nie

Ząbkowicka 1 1, 57 - 100 Strzelin

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:45 - 1 5:45
wtorek 7:45-17:45
środa 7:45-15:45

czwartek 7:45-15:45
piątek 7:45-13:45

- wyłapywanie, przewiezienie i utrzymanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy

Strzelin - 25 000,00 zł

- program zapobiegania bezdomności zwierząt: sterylizacja, kastracja zwierząt, usypianie

ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt, poszukiwanie opiekunów zastępczych - 20 000,00 zł;

-zakup karmy dla wolnożyjących kotów 10 000,00 zł

- akcja edukacyjna - 1000,00 zł

W załączeniu przesyłamy kserokopie umów:

1. Umowa ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL" w Dzierżoniowie

2. Umowa z Lecznicą dla Zwierząt Spółka Cywilna, Strzelin ul. Brzegowa 63

Ponadto informuję, że Gmina Strzelin corocznie do końca marca określa w drodze Uchwały

Rady Miejskiej Strzelina „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelin" na dany rok, który jest zamieszczany w

Biuletynie Informacji Publicznej UMiG w Strzelinie pod adresem: http:/bip.gmstrzelin.finn.pl

w zakładce Uchwały Rady Miejskiej Strzelina. Z powyższego programu można uzyskać

wszelkie informacje dotyczące podejmowanych działań narzuconych ustawą o ochronie

zwierząt.

I8TRZ

Pawnuk

Telefon: +48713932264-65, +48713920078, Fax: +48713921303;
e-mail: umiatćb.strzelin.pl; www.strzelin.pl

NIP: 914-15-09-124 REGON: 000528630




