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Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z Gminy Sędziszów Małopolski
Do podkarpackie@obrona-zwierzat.pl  

OŚiGN.1431.2.2018.DP

 Sędziszów Młp. 19.02.2019 r.

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Obrona Zwierząt, KRS
0000292939,  udzielam odpowiedzi na zapytania skierowane do tut.
Urzędu w ramach informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Pytanie 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?

Odpowiedź na pytanie 1:

Gmina Sędziszów Małopolski w 2018 r. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
miała podpisaną umowę z Przychodnią Weterynaryjną MUSTANG Dominik Rachwał, ul.
Ks. Zwierza  4, 39‐100 Ropczyce.

Pytanie 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?

Odpowiedź na pytanie 2:

Gmina Sędziszów Małopolski w 2018 r. na opiekę bezdomnym
zwierzętom miała podpisaną umowę z Przychodnią Weterynaryjną
MUSTANG Dominik Rachwał, ul. Ks. Zwierza  4, 39-100 Ropczyce. Jest to ta

Poczta home_pl _ Odpowiedź na wniosek o udzielenie ... https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.0-24.2019073...

1 z 2 2019-08-05 17:37



sama umowa o której mowa powyżej.

Pytanie 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).

Odpowiedź na pytanie 3:

W 2018 roku Gmina Sędziszów Małopolski zapewniła opiekę 38
zwierzętom w tym: 32 psom i 6 kotom.

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

Odpowiedź na pytanie 4:

Koszt realizacji całego zadania, o którym mowa powyżej, wyniósł
66.780,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset
osiemdziesiąt złotych).

W załączeniu przesyłam skan umowy zawartej 1 lutego 2018 r.
na odławianie, przyjmowanie, utrzymywanie i opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi na rok 2018.

Pozdrawiam

Dariusz Przybek

tel. 17 745 36 16

umowa 2018.pdf (3 MB)
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