
Bełchatów, dnia 10 stycznia 2017 roku
nasz znak: GN.6140.2.2017

URZĄD GMINY
97-400 BEŁCHATÓW

ul. Kościuszki 13
tel. 44 632 65 68, fax: 44 632 68 54

STOWARZYSZENIE
OBRONA ZWIERZĄT

ul. 11-Listopada 29
28-300 Jędrzejów

lodzkie@obrona-zwierzat.pl

dotyczy: udzielenia informacji publicznej na temat wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami i ich wyłapywania".

W odpowiedzi na Wasze pismo przekazujemy poniższe informacje:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 r. umowy albo komu 
(imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania 
bezdomnych zwierząt? 
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2016 r. umowy albo komu 
(imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym 
zwierzętom? 

1-2  W  2016  roku  Gmina  Bełchatów  jak  i  w  latach  poprzednich  miała  podpisaną  umowę 
z Przedsiębiorstwem Komunalnym SANIKOM sp. z o.o. w Bełchatowie zs. ul. Św. Faustyny 
Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów prowadzącym miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.
Na telefoniczne zgłoszenie Urzędu pracownicy schroniska dokonywali wyłapania bezdomnego psa 
i umieszczali go w schronisku, które zapewniało mu dalszą opiekę.

3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy 
w 2016 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich) 

W 2016 roku zostały wyłapane z terenu gminy Bełchatów i umieszczone w schronisku kolejne 
53 sztuki psów (w tym 7 szczeniaków) oraz dokonano eutanazji 2 ślepych miotów tj. 12 sztuk 
szczeniaków. Umieszczono  4 koty oraz dokonano eutanazji 1 ślepego miotu tj 6 sztuk kociąt..
Na koniec grudnia pozostały w schronisku 27 psów i 1 kot.

4. jaki był w 2016 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? 

Koszt całkowity zadania w ramach umowy w 2016 roku wyniósł 146 461,80 złotych brutto.
Płatność  następowała  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  spółkę  SANIKOM.

5.  ponadto  prosimy  o  udostępnienie  treści  i  postaci  umowy/umów  (wraz  z  załącznikami) 
o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2016 r.

W załączeniu treść umowy zawartej na rok 2016.
    Włodzimierz Galimski

               Kierownik
      Referatu Gospodarki 
   Nieruchomościami i OŚ


