
Adam Chmura <sekretarz@grodziskodolne.pl> 11.2.2019 15:21

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do pk@obrona-zwierzat.pl   Kopiuj podkarpackie@obrona-zwierzat.pl  

Grodzisko  Dolne  dnia
11.02.2019r.

Stowarzyszenie

 Obrona Zwierząt

 28-300 Jędrzejów

 ul. 11 Listopada 29

W odpowiedzi  na wniosek  o udzielenie informacji  publicznej  w  sprawie  sposobu i
skutków  wykonywania  zadania  ,,opieka  nad  bezdomnymi  zwierzętami  i  ich
wyłapywanie’’ uprzejmie informuję:

Ad. 1 Gmina    Grodzisko   Dolne   w   2018 r.   na   wyłapywanie/odławianie i
na  zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom  miała  zawartą  UMOWĘ  z  Panem
Jerzym Sulikowskim, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie miasta Sarzyna
pod  nazwą  Gabinet  Weterynaryjny  ,,ESKULAP’’  wpisany  do  ewidencji  działalności
gospodarczej  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Nowa  Sarzyna  świadczący  na
podstawie powyższej umowy usługi weterynaryjne dla Gminy Grodzisko Dolne.

Powyższy  Gabinet  zapewnia  także  całodobową  pomoc  weterynaryjną  w
przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Ad.2 Równocześnie w 2018r. Gmina Grodzisko Dolne miała zawartą Umowę  z
Gabinetem  Weterynaryjnym  ,,ESKULAP’’  właścicielem  schroniska  na  zapewnienie
opieki  nad  bezdomnymi  zwierzętami  i  przyjmowania  zwierząt  do  Schroniska  dla
Bezdomnych Zwierząt w Sigiełkach.

Ad. 3  W 2018r. na terenie Gminy Grodzisko Dolne wyłapano i udzielono opieki
8  psom i  21 kotom.

Ad. 4   Koszt realizacji całego zadania poniesiony przez Urząd Gminy Grodzisko
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Dolne   w   2018  r.   wyniósł   łącznie   20 264,66 zł.    ( w  tym wyłapywanie, opieka, 
usługa  weterynaryjna   wraz z  gotowością  świadczenia  usług 11 728,66,00 zł.   i 
koszty  utrzymania  zwierząt  w schronisku to kwota 8 536,00 zł.).

Ad.  5  W  załączeniu  kopie  umowy  w  sprawie  całodobowej  gotowości,
interwencji i świadczenia usług weterynaryjnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne .   

Z poważaniem

Adam Chmura
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Grodzisko Dolne
37‐306 Grodzisko Dolne 125a
tel.: (17) 242 82 65 | fax: (17) 243 60 38 | kom.: 604 42 82 53
www.grodziskodolne.pl

From: Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym [mailto:urzad@grodziskodolne.pl]
Sent: Wednesday, February 6, 2019 8:06 AM
To: sekretarz@grodziskodolne.pl
Subject: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

From: pk@obrona‐zwierzat.pl [pk@obrona‐zwierzat.pl] On Behalf Of
podkarpackie@obrona‐zwierzat.pl
Sent: Tuesday, February 5, 2019 8:00 PM
To: pk@obrona‐zwierzat.pl
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jędrzejów, 05.02.2019 r.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
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