
Wartkowice, 12 stycznia 2017r.
G h

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
99-220 Wartkowice, woj. Łódzkie

ul. 11 Listopada 29,28 - 300 Jędrzejów

Nasz znak. RO.6140.2.2017

W nawiązaniu do wniosku z dnia 9 stycznia 2017r. dotyczącego udzielenia informacji

publicznej na temat realizowania zadania własnego gminy w zakresie opieki nad bezdomnymi

zwierzętami przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (tj.Dz. U. z 2013r. póz. 856) informujemy,

że:

1. w okresie od l stycznia do 31 grudnia 2016 roku Gmina Wartkowice miała zawartą umową

na świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy i ich

transportu do schroniska, z którym gmina miała zawarta umowę,

2. w okresie od l stycznia do 31 grudnia 2016 roku Gmina Wartkowice miała zawartą umowę

na świadczenie usług w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom ze

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliskach 13, 99- 300

Kutno, prowadzonym przez Pana Zbigniewa Moraczewskiego,

3. w okresie od l stycznia do 31 grudnia 2016 roku na terenie gminy Wartkowice odłowiono

i przekazano do schroniska łącznie 21 psów, natomiast 9 bezdomnych zwierząt przekazano

bezpośrednio do adopcji mieszkańcom,

4. Gmina Wartkowice w 2016 roku na realizację programu nad bezdomnymi zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wartkowice

poniosła łącznie koszty w wysokości 71.440,62zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy

czterysta czterdzieści złotych sześćdziesiąt dwa grosze), na powyższą kwotę składają się:

- odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska - 7.549,05zł (słownie: siedem

tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych pięć groszy),

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku-61.011,lOzł (słownie:

sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych dziesięć groszy),

- usługi weterynaryjne - 850,47zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych czterdzieści

siedem groszy),

- dokarmianie - 2.030,00zł (słownie: dwa tysiące trzydzieści złotych).

5. w załączeniu przekazujemy kserokopie umów nr 2721.195.2015 z dnia 28 grudnia 2015

roku, 2721.196.2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku, 2721.197.2015 z dnia 28 grudnia 2015

roku.
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