
UG Kosakowo - Melioracje <melioracje@kosakowo.pl> 8.3.2018 13:12

Do pomorskie@obrona-zwierzat.pl   Kopiuj UG Kosakow - Środowisko <srodowisko@kosakowo.pl>  

Szanowni Państwo;

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
15.01.2018 r. na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt, poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania:

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?

•        CANIS Krzysztof Linard, ul. Przebendowskiego 23/10, 84-100 Puck

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?

•        CANIS Krzysztof Linard, ul. Przebendowskiego 23/10, 84-100 Puck  (po
wyłapaniu  zwierzęta są  niezwłocznie przewożone do schroniska, o którym mowa
w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, z którym podmiot świadczący usługi w zakresie
wyłapywania zwierząt  CANIS Krzysztof Linard ma podpisaną umowę  na
zapewnienie opieki zwierz etom z terenu Gminy Kosakowo)
•        Gabinet Weterynaryjny Sławomir Pobłocki, ul. Fiołkowa 3, 81-198
Kosakowo
•        Gmina współpracowała również  ze społecznymi opiekunami zwierząt tj.
Pomorskim Kocim Domem Tymczasowym działającym w ramach Fundacji Viva
w celu sprawowania opieki nad kotami wolnożyjącymi.

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)

•        Dokarmianie kotów ( na podstawie danych  z dnia 11.10.2017 r. uzyskanych
od Pomorski Koci Dom Tymczasowy działający w ramach Fundacji
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA) – 47 szt  (6 stad)
•        W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Kosakowo w roku 2017 opiekę
weterynaryjną zapewniono: 69 kotom, 42 psom, 17 zwierzętom poszkodowanym

Poczta home_pl _ Wniosek o udzielenie informacji publicznej Wydruk https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.8.2-28.20170606.111912/print.htm...

1 z 2 2018-03-09 23:27



w zdarzeniu drogowym.
•        W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Kosakowo w roku 2017 odłowiono
13 psów, 7 kotów

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

Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie) w 2017 r.
to kwota 73 807,00

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z
załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2017 r.

Skany umów w załączniku

Jednocześnie przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na powyższy wniosek.

Z poważaniem
--
Justyna Gajzler
insp. ds. ochrony środowiska i rolnictwa
tel. (58) 660 43 06
e-mail: melioracje@kosakowo.pl

Urząd Gminy Kosakowo
ul. Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo
tel./fax (+48 58) 660 43 43 / 660 43 01
www.kosakowo.pl

Umowa GKOŚ.5.2017.KN - odławianie zwierząt 2017.pdf (1007 KB)
Umowa GKOŚ.6.2017.KN - usługi weterynaryjne 2017.pdf (1 MB)
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