
a.gawron <a.gawron@ug.dzierzoniow.pl> 19.2.2019 08:47

informacja publiczna
Do SOZ dolnoslaskie@serwer1327455.home.pl <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>  

Dzierżoniów, 18.02.2019 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej informuję, co następuje:

A.d. 1.  W 2018 r. odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dzierżoniów realizowane było
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” zs. przy ul. Brzegowej 151, 58-200 Dzierżoniów,
na mocy umowy nr MK.6140.9.2017-2 z dnia 28 grudnia 2017 r. na realizację zadania publicznego w
zakresie „Opieki nad bezpańskimi psami z gminy wiejskiej Dzierżoniów”.

A.d. 2. W 2018 r. gmina Dzierżoniów miała podpisane umowy na doraźną opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami  z:  Stowarzyszeniem Przyjaciół  Zwierząt  „AZYL” zs.  przy ul.  Brzegowej  151,  58-200
Dzierżoniów oraz Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt Kątna zs. przy ul. Dembowskiego 40/2, 51-670
Wrocław.

A.d. 3. W 2018 r. zapewniono opiekę 20 bezdomnym psom.

A.d.  4.  Koszt  realizacji  całego  działania  przewidzianego  ustawą  o  ochronie  zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne) w 2018 r. wyniósł 63 700
zł.

A.d.  5.  W  załączeniu  przekazuję  skany  umów  i  porozumień  o  zapewnienie  opieki  bezdomnym
zwierzętom w 2018 r.

a) umowa nr MK.6140.9.2017-2 z dnia 28 grudnia 2017 r. na realizację zadania publicznego w
zakresie „Opieki nad bezpańskimi psami z gminy wiejskiej Dzierżoniów”;

b) porozumienie dotyczące współpracy w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom
poszkodowanym (z wyłączeniem bezdomnych psów) na terenie gminy Dzierżoniów z dnia 16
stycznia 2018 r. znak MK.6140.1.2018-2;

c) aneks Nr 1 do Porozumienia nr MK.6140.1.2018-2 zawartego w dniu 16 stycznia 2018 r.;
d) umowa o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr OS.525.1.2018 pod
tytułem  „PROFILAKTYCZNA  STERYLIZACJA  =  ograniczenie  bezdomności  zwierząt
zawarta w dniu 08 czerwca 2018 r.;

e) umowa  nr  MK.6140.10.2017-3  zawarta  w  dniu  16  stycznia  2018  r.  pomiędzy  Gminą
Dzierżoniów a Panem Sławomirem Olech prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:
Firmą Handlowo-Usługową „Olech” Sławomir Olech na usługę polegającą na:  „Usuwaniu i
utylizacji zwłok padłych zwierząt z terenu gminy Dzierżoniów”.
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