
drogownictwo <drogownictwo@kisielice.pl> 10.1.2017 11:14

Do warminskie@obrona-zwierzat.pl  

W odpowiedzi na wiadomo emailow z dnia 9 stycznie 2017 r. udzielam informacji publicznej:

1. z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2016 r. umowy albo
komu (imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece
wy apywania/od awiania bezdomnych zwierz t?

Odpowiedz: Gmina Kisielice  w 2016 roku mia a podpisana umow  na wy apywania/od awiania
bezdomnych zwierz t z Przedsi biorstwem Handlowo – Us ugowym DANIEL Artur
Zielaskowski ul. Dworcowa 14 86 – 300 Grudzi dz

2. z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2016 r. umowy albo
komu (imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece  zapewniania opieki
bezdomnym zwierz tom?

Odpowiedz: Gmina Kisielice  w 2016 roku mia a podpisana umow  na wy apywania/od awiania
bezdomnych zwierz t z Przedsi biorstwem Handlowo – Us ugowym DANIEL Artur
Zielaskowski ul. Dworcowa 14 86 – 300 Grudzi dz

3. ilu bezdomnym zwierz tom (z podzia em na psy i koty) zapewniono opiek  na koszt gminy
w 2016 r.? (nie licz c zwierz t, którymi zaj to si  w latach poprzednich)

Odpowiedz: Zgodnie z  otrzyman  informacja ze schroniska Gmina Kisielice na dzie
1.01.2016 posiada a w schronisku 22 psy i 0 kotów. W ci gu 2016 roku Gmina Kisielice
przekaza a so schroniska 16 psów, 0 kotów. W ci gu 2016 roku schronisko wyda o do
adopcji 9 psów, liczba zwierz t pad ych wynios a 7. Stan zwierz t na 31.12.2016 r. wynosi
22 psy i 0 kortów.  

4. jaki by  w 2016 r. koszt realizacji ca ego zadania przewidzianego ustaw  o ochronie zwierz t
(wy apywanie/od awianie, opieka, us ugi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

Odpowiedz: Koszt rocznego wykonania us ugi wy apywania bezdomnych zwierz t z terenu
gminy Kisielice oraz ich utrzymania w 2016 roku wyniós  113 465,11 z  – psy

Dokarmianie wolno yj cych kotów - 743 z

RAZEM         114 208,11 z

5. ponadto prosimy o udost pnienie tre ci i postaci umowy/umów (wraz z za cznikami) o
zapewnianie opieki bezdomnym zwierz tom w 2016 r.

Odpowiedz:  W za czeniu umowa.

Prosz  o potwierdzenie otrzymania wiadomo ci.
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__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 14743 (20170110)
__________

Wiadomo  zosta a sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Umowa na Psy 2016.pdf (4 MB)

Poczta home_pl _ Gmina Kisielice udzielenie informacji publicznej Wydruk https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.8.0-29.20170309.065828/print.htm...

2 z 2 2017-03-27 21:19


