
PRO.1431.9.2018.EB 

Dot.: Wniosek o udzielenie informacji publicznej 

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017r. umowy albo 
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń 
wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt? 
Gmina Kluczbork w roku 2017 posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych, 
bezpańskich i wałęsających się zwierząt (psów) z terenu miasta i gminy Kluczbork z firmą 
P.U.P.H.W „GABI” Gabriela Bartoszek z siedzibą w 47-120 Żędowicach ul. Dworcowa 24. 
 

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017r. umowy albo 
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki 
bezdomnym zwierzętom? 

Gmina Kluczbork w roku 2017 posiadała podpisaną umowę na świadczenie usług 
weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu miasta i gminy 
Kluczbork z Panem Adamem Kosarewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą „Przychodnia dla zwierząt”, z siedzibą w Kluczborku, ul. Żeromskiego 3 
 
Gmina miała także podpisaną umowę na przyjmowanie do czasowego przetrzymywania 
bezpańskich psów i kotów przez okres 14 dni licząc od dnia dostarczenia. Umowa była 
podpisana z Natalią Stodołą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Jazda konna – 
Stodoła” z siedzibą w Bogdańczowicach nr 12. 
  
3. ilu bezdomnym zwierzętom(z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy 
w 2017r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich) 

W roku 2017 z terenu Gminy Kluczbork wyłapane zostało 47 psów, z tego: 
-  28 psów trafiło do adopcji (nowych właścicieli), 
-  16 psów zostało oddanych właścicielom, 
-  3 psy na dzień 31.12.2017r. nadal przebywały w czasowym azylu dla bezdomnych 

zwierząt, 
 
- 59 kotek zostało wysterylizowanych, 
- 1 kot został wykastrowany. 

 

4. jaki był w 2017r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 
zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? 

• Przetrzymywanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach – 18.000,00 zł 
• Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt  – 2.080,30 zł 
• Zakup worków i „Psi pakiet” – 2.487,04 zł 
• Leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt – 11.303,00 zł 
• Wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 6.550,00 zł 
• Opieka nad rannym puszczykiem – 553,50 zł 
 

5. udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o zapewnianie opieki bezdomnym 
zwierzętom w 2017r. – skany w załączeniu 


