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Do pomorskie@obrona-zwierzat.pl   Kopiuj urzad@starydzierzgon.pl  

Dzień dobry,

Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 05.02.2019
r. na temat sposobów i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”
informuje:

1. W 2018 roku gmina miała podpisaną umowę na odławianie bezdomnych zwierząt z C.P.Z Spółka z o. o.
Centrum Pomocy Zwierząt Schronisko Kościerzyna ul. Przemysłowa 43 reprezentowana przez Pana
Mariusza Dewo – umowa została wypowiedziana z uwagi na to że zmienił się podmiot który przejął
schronisko.

W listopadzie podpisano nowa umowę z Fundacją „Animalsi” z siedzibą w Gdańsku ul. Wolności 48/1,
80-538 Gdańsk reprezentowana przez pana Wojciecha Gebert-członka zarządu Fundacji „Animalsi”.

2. W 2018 roku gmina miała podpisana umowę na zapewnienie opieki bezdomnym zwierząt z zwierząt z
C.P.Z Spółka z o. o. Centrum Pomocy Zwierząt Schronisko Kościerzyna ul. Przemysłowa 43
reprezentowana przez Pana Mariusza Dewo – umowa została wypowiedziana z uwagi na to że zmienił się
podmiot który przejął schronisko.

W listopadzie podpisano nowa umowę z Fundacją „Animalsi” z siedzibą w Gdańsku ul. Wolności 48/1,
80-538 Gdańsk reprezentowana przez pana Wojciecha Gebert-członka zarządu Fundacji „Animalsi”, która
zapewnia miejsce dla zwierząt w schronisku w Kościerzynie pod adresem: ul. Przemysłowa 43, 83-400
Kościerzyna.

3. W 2018 roku na koszt gminy zapewnione opiekę dla 4 psów (1 psa odebrało Centrum Pomocy Zwierząt, 3
psy odebrała Fundacja Animalsi).

4. Koszt realizacji zadania:

5 000,00 zł opieka roczna za utrzymanie schroniska (CPZ)

1 500,00 zł koszt zabrania 1 psa (CPZ)

1 845,00 zł opłata za wykonanie przedmiotu umowy za miesiąc grudzień 2018 r.(Fundacja Animalsi)

994,00 zł dokarmianie

5. W załączeniu treść umów (skany).

Pozdrawiam

Ilona Linkiewicz

Urząd Gminy Stary Dzierzgoń

Skan_09.jpg (645 KB)
Skan_10.jpg (642 KB)
Skan_11.jpg (533 KB)
Skan_12.jpg (177 KB)
Skan_13.jpg (423 KB)
Skan_14.jpg (293 KB)
Skan_293.pdf (3 MB)
Skan_294.pdf (2 MB)

Poczta home_pl _ odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji pub... https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.0-24.20190204.042618/print.htm...

1 z 1 14.03.2019, 20:03


