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FW: odpowiedz na wniosek
Do opolskie@obrona-zwierzat.pl  

DB.1431.4.2019

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 lutego 2019r. przesyłam poniższe informacje i treść umowy w załączniku.

Pozdrawiam

MAŁGORZATA KORNAGA

Główny specjalista ds. informacji publicznej

URZĄD MIEJSKI

Pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 404 93 88

kom. +48 668 993 707

From: Magdalena Żelazna <m.zelazna@strzelceopolskie.pl>
Sent: Wednesday, February 20, 2019 12:35 PM
To: Małgorzata Kornaga
Subject: odpowiedz na wniosek

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Ad.1

W 2018 roku zadanie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie realizowała na podstawie umowy firma
PUPHW „Gabi” z siedzibą w Żędowicach przy Dworcowej 24

Ad.2

W 2018 roku zgodnie z umową z PUPHW „Gabi”, psy wyłapane na terenie gminy Strzelce Opolskie miały zapewnione miejsce w
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Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu. W 2018 roku żaden pies nie trafił do ww. schroniska.

Ad.3

Koty :

W 2018 roku ze środków gminnych w celu zapobiegania bezdomności i opieki nad zwierzętami finansowano zabiegi kastracji kotek i
kocurów zarówno wolnożyjących jak i właścicielskich. Łącznie w 2018 roku Gmina Strzelce Opolskie pokryła koszty kastracji 56
kocurów oraz 143 kotek. Ponadto zakupiono 120 kg karmy dla kotów, która rozdysponowano wśród karmicieli społecznych. Również w
ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzież z gminnych placówek oświatowych corocznie zbierają karmę dla kotów i psów, która jest
przekazywana karmicielom oraz schroniskom i organizacjom, których statutowym działaniem jest opieka nad zwierzętami. Innych
kosztów związanych z opieką nad kotami gmina nie poniosła – do schroniska nie przekazano żadnego kota w 2018 roku.

Psy:

W 2018 roku ze środków gminnych w celu zapobiegania bezdomności i opieki nad zwierzętami finansowano zabiegi kastracji suk i psów 
właścicielskich oraz wyłapanych przez hycla, dla których znaleziono nowego opiekuna prawnego. Łącznie w 2018 roku Gmina Strzelce
Opolskie pokryła koszty kastracji 41 psów oraz 58 suk w tym 16 psów wyłapanych przez hycla, z których 3 wróciły do właściciela
natomiast dla 13 znaleziono nowych opiekunów prawnych. Wszystkie psy dla których znaleziono nowe domy zostały również na koszt
gminy zaczipowane. Łącznie w roku 2018 zaczipowano na koszt gminy 170 psów. Innych kosztów związanych z opieką nad psami
gmina nie poniosła – do schroniska nie przekazano w 2018 roku żadnego psa.

Ad.4

Całościowy koszt realizacji zadania wyniósł:

zakup karmy – 1000 zł

wyłapywanie psów – 13850 zł wynagrodzenie ryczałtowe za cały rok 2018

opieka i utrzymanie psów w schronisku – 0 zł

chipowanie psów  - 2550 zł

kastracja kotów  - 15 670 zł

kastracja psów  -21 710 zł

Ad. 5

Umowa w załączeniu
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