
Agnieszka Dąbroś <adabros@umkonskie.pl> 11.2.2019 13:30

Do swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl  

From: sw@obrona-zwierzat.pl [sw@obrona-zwierzat.pl] On Behalf Of swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl
Sent: Tuesday, February 5, 2019 8:39 PM
To: sw@obrona-zwierzat.pl
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jędrzejów, 05.02.2019 r.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”,
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną na adres swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl krótkiej informacji:

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?

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?

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)

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

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2018 r.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

W nawiązaniu do e-mil z dnia 05.02.2019 r. ws. wniosku udostępnienia  informacji publicznej przesyłam odpowiedzi ww.

sprawie.

AD. 1

W  roku  2018  Gmina  Końskie  na  wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  zawarła  umowę  z  Gabinetem  Weterynaryjnym

„MEDWET” Marcin Komorowicz , ul. Gabrieli Zapolskiej 7/u4,u5, 25-435 Kielce

AD. 2

W roku 2018 Gmina Końskie na sprawowanie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami zawarła umowę z:

od dnia  29.12.2017  r.  do  dnia   16.08.2018  r.  z  Przychodnią  Weterynaryjną  „NARVET”  Robert

Narożnicki , ul. Związku Walki Zbrojnej 7, 26-200 Końskie

od dnia 16.08.2018 r. do 31.12.2018 r. z Gabinetem Weterynaryjnym „MEDWET” Marcin Komorowicz
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, ul. Gabrieli Zapolskiej 7/u4,u5, 25-435 Kielce – sprawowanie opieki weterynaryjnej  oraz udzielenie

niezbędnej pomocy zwierzętom bezdomnym i dziko żyjącym z terenu Miasta i gminy Końskie, które

zostały poszkodowane w wyniku wypadków drogowych lub w  innych okolicznościach.

od 01.08.2018 r.  do 31.12.2018 r.   z Przychodnią Weterynaryjną „VETCENTRUM” s. c.  Andrzej

Grabowski, Miłosz Lis, 26-200 Końskie , ul. Niepodległości 11A – sprawowanie opieki weterynaryjnej

nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Końskie  - zabiegi sterylizacja/kastracja

AD.3

W roku 2018 z terenu Miasta i Gminy Końskie:

odłowiono i przekazano do schroniska 104 bezdomne zwierzęta - 84 psy i 20 kotów

9  bezdomnych  psów  trafiło  do  adopcji  na  terenie  gminy  Końskie  ww.  psy  zostały  poddane

kastracji/sterylizacji oraz szczepieniom,

87 kotów wolno-żyjących zostało poddanych sterylizacji/kastracji przy udziale społecznych opiekunów

W roku 2018 Gmina Końskie wydała z budżetu miasta 259 577,30 zł:

zakup karmy dla wolno-żyjących kotów – 9 344,70 zł

wyłapanie bezdomnych zwierząt i ich transport do schroniska w Nowinach – 36 490,00 zł

przyjęcie do schroniska w Nowinach bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki – 158 420,00 zł

sprawowanie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami – 34 956,00 zł

kastrację/sterylizację  kotów  wolno-żyjących  zgodnie  z  „  Programem  opieki  nad  zwierzętami  i

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Końskie w 2018 r.” – 13 450,00 zł

podjęcie interwencji lekarsko-weterynaryjnej – 6 916,60 zł

AD. 5

W załączniku  5  umowy dot.  wyłapania  bezdomnych  zwierząt  oraz  sprawowanie  opieki  weterynaryjnej  nad  bezdomnymi

zwierzętami  w roku 2018 z terenu Miasta i Gminy Końskie.

Pozdrawiam

Agnieszka Dąbroś

Wydział Urbanistyki, Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska

Urząd Miasta i Gminy Końskie

ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
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tel. (41) 372-32-49 wew. 207

UMOWA - Sprawowanie opieki weterynaryjnej - wypadki drogowe - w roku 2018 gm. Końskie.PDF (160 KB)
UMOWA - Sprawowanie opieki weterynaryjnej - zabiegi - w roku 2018 gm. Końskie.PDF (129 KB)
UMOWA - Sprawowanie opieki weterynaryjnej w schronisku gm. Końskie w roku 2018.PDF (210 KB)
UMOWA - Wyłapanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Końskie w roku 2018.PDF (153 KB)
UMOWA -Sprawowanie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy
Końskie w roku 2018.PDF (194 KB)
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