
OŚO.1431.9.2017 

            Opatów, dnia 20 listopada 2017 r. 

 

 

 Pani 
 Agnieszka Lechowicz, 
 Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt 
 Stowarzyszenie Obrona Zwierząt 
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów 

 

dot.: udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt”. 

    W odpowiedzi na Państwa maila z dnia 20.11.2017 r. pragniemy przeprosić za zaistniałą 
sytuację. Państwa wniosek o informację publiczną, z powodu błędu pracownika nie trafił do 
obiegu dokumentów, a tym samym do osoby zajmującej się tematyką wniosku. 

Poniżej udzielamy odpowiedzi, o które Państwo prosili we wniosku o informację 
publiczną z dnia  09.01.2017r, dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami: 

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? 

Odpowiedź: Pomiotem odławiającym bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Opatów w 2016r., 
była Fundacja „Zwierzyniec” z siedzibą w Wieluniu przy u;. 18-go Stycznia 131, wpisaną do 
KRS pod nr 0000215068 

Pytanie 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? 

Odpowiedź: Opiekę weterynaryjną w 2016r. sprawowała „Przychodnia Weterynaryjna w 
Krzepicach s.c.”, przy ul. Targowej 19 w Krzepicach. 

Pytanie 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) 

Odpowiedź: W roku 2016r. „Przychodnia Weterynaryjna s.c. w Krzepicach” udzieliła 
pomocy weterynaryjnej 4 psom. 

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

Odpowiedź: Ogólny koszt 11.787,90 zł. 



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

Odpowiedź: W załączniku skany umów. 

 

Wójt Gminy Opatów 
Bogdan Sośniak 


