
Klonowa, dn. 30.01.2018 r. 

Znak: SK.1431.6.2018 

 

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt 

ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów 

www.obrona-zwierzat.pl 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej w związku z wnioskiem o jej udostępnienie złożonym drogą 

elektroniczną w dniu 19.01.2018 r. udzielam żądanej informacji: 

 

„1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo 

komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania 

bezdomnych zwierząt?” 

Gmina Klonowa w 2017 r. posiadała umowę z Przytuliskiem i Hotelem dla Zwierząt 

Domowych ,,FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą w 98-200 Sieradz, Czartki 49b, której 

przedmiotem było przyjęcie psów do schroniska wyłapanych z terenu Gminy Klonowa, a 

także między innymi zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, 

pochodzących z terenu Gminy Klonowa.  

 

„2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo 

komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki 

bezdomnym zwierzętom” 

W 2017 r. Gmina Klonowa nie udzielała doraźnych zleceń zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom, gdyż nie było takiej potrzeby. 

 

„3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy 

w 2017 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich” 

W 2017 r. Gmina Klonowa ze względu na brak „nowych” bezdomnych zwierząt (psów, 

kotów), którym należałoby zapewnić opiekę w schronisku, nie poniosła żadnych kosztów 

związanych z zapewnieniem opieki takim bezdomnym zwierzętom. Oczywiście w schronisku 

były utrzymywane zwierzęta oddane tam w latach poprzednich. 

 

„4. jaki był w 2017 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 

zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?” 

Całkowity koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 

(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne itp.) w 2017 r. wyniósł 13 985,60 zł. 

 

„5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o 

zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2017 r.” 

W załączeniu przesyłamy kopię umowy podpisanej w 2017 r. przez Gminę Klonowa z 

Przytuliskiem i Hotelem dla Zwierząt Domowych ,,FUNNY PETS” Marta Szturma. 

 

Informację sporządziła: Małgorzata Drapikowska – inspektor w Urzędzie Gminy w 

Klonowej, tel. 43 8208493. 
 

Z poważaniem: 

z up. Wójta 

Jacek Lesiak  

Sekretarz Gminy Klonowa 


