
Anna Czarnecka <ochrona.srodowiska@przechlewo.pl> 9.2.2017 09:48

Do pomorskie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień Dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 09.01.2017 r. podaję
odpowiedzi na zadane pytanie:

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?
W 2016 r. na terenie  Gminy Przechlewo  wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmowały się dwie
firmy:
a)  C. P. Z. Sp. z o.o., Centrum Pomocy Zwierząt, Schronisko w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej
43, 83 - 400 Kościerzyna,
b) P.P.H.U. KAMIR Karol Krasienkiewicz, Jaromierz 32, 77-300 Człuchów

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?

W 2016 r. na terenie  Gminy Przechlewo  opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zapewniały  dwie
firmy:
a)  C. P. Z. Sp. z o.o., Centrum Pomocy Zwierząt, Schronisko w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej
43, 83 - 400 Kościerzyna,
b) P.P.H.U. KAMIR Karol Krasienkiewicz, Jaromierz 32, 77-300 Człuchów

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 r. zapewniono, na koszt gminy opiekę 12 psom i 2 kotom.

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

Całkowity koszt zadania wyniósł w 2016 r.     17.455,45 zł

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

Informację przygotowała: Anna Czarnecka-Myszka
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inspektor ds. ochrony środowiska
UG Przechlewo

-- 
Pozdrawiam
Anna Czarnecka-Myszka
Podinspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Przechlewo
Ul. Człuchowska 26
77-320 Przechlewo
tel. 59 83 34 301 wew. 15
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