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odp. na prośbę o udzielenie informacji publicznej
Do dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl  

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania
zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Gmina Dzierżoniów przesyła odpowiedzi na
pytania:

1. W 2017 roku Gmina Dzierżoniów miała podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt "Azyl" z
siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151, Dzierżoniów pod tytułem" "Zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom na terenie  gminy  Wiejskiej  Dzierżoniów w  2017r".  Odławianie  bezdomnych  zwierząt  z  terenu
Gminy Dzierżoniów wykonywane było przez w/w podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt.

2. Opiekę bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Wiejskiej Dzierżoniów zapewniało w 2016r.
Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt "Azyl" z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151, Dzierżoniów
(skan umowy w załączeniu). W celu zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym (z
wyłączeniem bezdomnych psów) na terenie gminy Dzierżoniów podpisano Porozumienie z Panem Tomaszem
Grabińskim prowadzącym Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Kątna (skan porozumienia w załączeniu).

3. W 2017 roku zapewniono opiekę na koszt gminy 23 bezdomnym psom oraz 1 kotu.

4. Koszt zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy to 61 680 zł.

W tym: 60 000 zł - odławianie bezdomnych zwierząt, przyjecie do schroniska bezdomnych zwierząt, opieka
weterynaryjna nad bezdomnymi psami, usypianie ślepych miotów, 1 500zł - opieka weterynaryjna nad
zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych, opieka nad zwierzętami gospodarskimi , kastracja i
sterylizacja bezdomnych zwierząt i wolno żyjących kotów, oraz 180 zł leczenie kota poszkodowanego w wypadku
drogowym.

5. Załączniki – skany Umów wraz z załącznikami oraz Porozumienie

Azyl Umowa 2017.pdf (5 MB)

Zał. nr 1 Azyl 2017.pdf (5 MB)
Zał. nr 2 Azyl 2017.pdf (2 MB)

Umowa Stopwarzyszenie Inicj. Obyw. 2017.pdf (5 MB)
KRS St. In. Ob. 2017.pdf (2 MB)

oferta Stow. In. Ob. 2017.pdf (2 MB)
Kątna Porozumienie 2017.pdf (1008 KB)
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