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Informacja na temat wykonywania zadania polegającego na
sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2017r.
Do swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl  

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

                W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania pod nazwą „ opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” , przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt informuję:

Ad. pkt.1
                W 2017 roku Gmina Końskie miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z
 Gabinetem Weterynaryjnym „ MEDWET” Marcin Komorowicz, 25-435 Kielce ul. G. Zapolskiej 7/u4u5.

Ad. pkt.2
                Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi z terenu miasta i gminy w schronisku, gmina
miała zawartą umowę  z  Gabinetem Weterynaryjnym „ MEDWET” Marcin Komorowicz, 25-435 Kielce               
 ul. G. Zapolskiej 7/u4u5 , prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowinach ul. Przemysłowa 89.
Natomiast na opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami w 2017r. gmina miała zawartą umowę  z
Przychodnią Weterynaryjną „NARVET” w Końskich ul. ZWZ 7.

Ad. pkt.3
                W roku 2017 Gmina Końskie zapewniła opiekę 69 psom dorosłym, 24 szczeniakom oraz 18 kotom.

Ad. pkt.4
                Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2017 roku wydatkowano - 180.944,00 zł bru o w
tym:

1) odłowienie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt                                   -   29.639,00 zł bru o

2) przyjęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku              - 113.900,00 zł bru o,

3) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom                              -   32.229,00 zł bru o,

4) zakup karmy dla wolno żyjących kotów  -  5.176,00 zł bru o,

Ad. pkt.5

W załączeniu przesyłam 3 egz. umów na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2017r.

Pozdrawiam
Grażyna Jabłońska
Inspektor w Wydziale Urbanistyki
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
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UMOWA na Schronisko 2017 r - UMiG Końskie.PDF (154 KB)
UMOWA na sprawowanie opieki weterynaryjnej w 2017 r - UMiG Końskie.PDF (234 KB)

UMOWA na wyłapanie bezdomnych zwierząt w 2017 r. - UMiG Końskie.PDF (152 KB)
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