
Grażyna Pudlik <pudlik@dragacz.pl> 6.2.2019 11:46

wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <kujawskie@obrona-zwierzat.pl>  

  Dzień dobry

W związku z nadesłanym pismem w dniu 6.02.2019r. udzielam odpowiedzi na wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania ”opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”

1. Z kim (imię i nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018r. umowy albo komu (imię , nazwisko lub
nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

-Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe  „Daniel”  Artur  Zielaskowski ul.  Paderewskiego  190, 86-300  Grudziądz
–„Odławianie bezdomnych zwierząt  z terenu Gminy Dragacz oraz    umieszczenie i sprawowanie nad nimi opieki w
schronisku w 2018r.                                                                                                                                                    
                                          -umowa nr 3/2017 w okresie od 01.01.2018-31.12.2018r.

-Przychodnia Weterynaryjna RUDY KOT ul. Kustronia 3, 86-300 Grudziądz – „Niezbędne leczenie weterynaryjne wolno
żyjących kotów w  tym sterylizację  w  2018r.  – umowa nr  2/2017 w  okresie od
01.01.2018-31.12.2018r.

2. Z kim ( imię i nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018r. umowy albo komu (imię , nazwisko lub
nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom ?

-Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Daniel” Artur Zielaskowski ul. Paderewskiego 190, 86-300 Grudziądz 
–„Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dragacz

oraz umieszczenie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w 2018r.                                                                        
              - umowa nr 3/2017 w okresie  od 01.01.2018-31.12.2018r.

-Przychodnia Weterynaryjna RUDY KOT ul. Kustronia 3, 86-300 Grudziądz                                                                    
                                                                                                                          – „Niezbędne leczenie weterynaryjne
wolno żyjących kotów w tym sterylizację w 2018r. 

–  umowa nr 2/2017 w okresie od 01.01.2018-31.12.2018r.

3. Ilu bezdomnym zwierzętom ( z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2018r.?( nie licząc
zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)?

Psy- 29 psów

Koty - 19, w tym 18 – usługa lekarsko-weterynaryjna (sterylizacja wolno żyjących kotów)
1 - usługa lekarsko-weterynaryjna 9 leczenie i eutanazja kocura)

4. Jaki był w 2018r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie,
opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

Koty: sterylizacja, kastracja - 1.950,00 zł

Dokarmianie , inne - 3.025,90 zł

Psy: schronisko -98.392,43 zł

Adopcje(roczna kontrola) - 4.000,00 zł Łącznie: 107.368,33 zł

5. W załączeniu przesyłam kserokopie umów.

Dziękuję . Pozdrawiam

Pudlik Grażyna. referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi.
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