
Kluczbork, dnia 20.02.2019r. 
PRO.1431.7.2019.EB 
 
Stowarzyszenie 
Obrona Zwierząt 
 
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję stosowne 
odpowiedzi na zawarte w nim pytania: 
 
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 r. umowy albo 
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń 
wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?  
Gmina Kluczbork w roku 2018 posiadała podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych, 
bezpańskich i wałęsających się zwierząt (psów) z terenu miasta i gminy Kluczbork z firmą 
P.U.P.H.W „GABI” Gabriela Bartoszek z siedzibą w 47-120 Żędowicach ul. Dworcowa 24. 
 
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 r. umowy albo 
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki 
bezdomnym zwierzętom?  
Gmina Kluczbork w roku 2018 posiadała podpisaną umowę na świadczenie usług 
weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu miasta i gminy 
Kluczbork z Panem Adamem Kosarewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą „Przychodnia dla zwierząt”, z siedzibą w Kluczborku, ul. Żeromskiego 3. 
Jednocześnie by umożliwić właścicielom odzyskanie zaginionych zwierząt oraz osobom 
chętnym adopcję zwierząt bezdomnych, Gmina miała także podpisaną umowę na 
przyjmowanie do czasowego przetrzymywania bezpańskich psów i kotów przez okres 14 dni 
licząc od dnia dostarczenia. Umowa była podpisana z Natalią Stodołą prowadzącą działalność 
gospodarczą pod nazwą „Jazda konna – Stodoła” z siedzibą w Bogdańczowicach nr 12. 
 
3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy 
w 2018 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)  
W roku 2018 z terenu Gminy Kluczbork  
* wyłapane zostało 34 psy, z tego: 

-  22 psów trafiło do adopcji (nowych właścicieli), 
-  9 psów zostało oddanych właścicielom, 
-  3 psy na dzień 31.12.2018r. nadal przebywały w czasowym azylu dla  
      bezdomnych zwierząt, 

*54 kotek zostało wysterylizowanych, 
* 1 kot został wykastrowany. 
 
4. jaki był w 2018 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 
zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?  
• Przetrzymywanie czasowe zwierząt w azylu w Bogdańczowicach – 19.500,00zł 
• Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt  – 1.538,90zł 
• Zakup transportera – 299,80zł 
• Leczenie weterynaryjne bezdomnych zwierząt – 17.081,00zł 
• Leczenie rannego bociana – 615,00zł 
• Wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 6.470,00zł 
 
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o 
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2018 r. – skany umów w załączeniu 


