
Urząd Gminy Chorkówka 

38-458 Chorkówka 175 Chorkówka, 25.01.2018 r. 

 

WOSO.1431.5.2018 

 

 

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt 

ul. 11 Listopada 29 

28-300 Jędrzejów 

 

Dot. udostępnienia informacji publicznej – wniosek z 15 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu 

i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” na 

terenie Gminy Chorkówka w roku 2017. 

 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 15 stycznia 2018 r., 

na podstawie art. 10 w zw. z art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm), informuję: 

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? 

 

W roku 2017 podmiotem odławiającym zwierzęta z terenu gminy Chorkówka był Pan Karol 

Kusal, prowadzący działalność gospodarczą pn.: „Gabinet Weterynaryjny Karol Kusal” 

z siedzibą: ul. Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko. 

 

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? 

 

Podmiotami sprawującymi opiekę nad zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy Chorkówka 

w roku 2017 byli:  

 podmiot, o którym mowa w pkt 1 

 Marcin Urzędowski, prowadzący Przychodnię Weterynaryjną „PIRANIA”, Potok 242 

A, 38-404 Krosno.  

 Witold Zygmunt, prowadzący działalność weterynaryjną, pn.: Witold Zygmunt, 

ul. Szpetnara 12, 38-400 Krosno. 

 

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 roku 2017 na koszt gminy zapewniono opiekę 9 psom i 13 kotom. 

 

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 zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w roku 2017 

w Gminie Chorkówka wyniósł 22.048,77 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści 

osiem złotych 77/100). 

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

o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2017 r. 

 

W załączeniu skany umów. 

  

 

Z poważaniem  

 

 Wioletta Klimek 

Sekretarz Gminy Chorkówka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otrzymują: 

1) Adresat – na adres: podkarpackie@obrona-zwierzat.pl 

2) UG/WOSO –aa. 


