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Udzielenia informacji w zakresie realizacji programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Przemków w 2019 r.
Do dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl  

Temat: Udzielenia informacji w zakresie realizacji programu opieki nad
       bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
       terenie Gminy Przemków w 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------

Urząd Miejski w Przemkowie
  ul. Plac Wolności 25
   59-170 PRZEMKÓW

Przemków, dnia 06 marca 2020 r.

GPI.1431.3-1.2020

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
Agnieszka Lechowicz

Dotyczy:  Udzielenia  informacji  w zakresie realizacji programu opieki nad
bezdomnymi  zwierzętami  oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Przemków w 2019 r.

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 04 marca 2019 r. (data wpływu do Urzędu
04.03.2019 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie sposobu i skutków
wykonywania  programu  opieki  nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy  Przemków  w  2019 r., niniejszym
informujemy, że Gmina Przemków w 2019 r.:

1.  Podpisała  umowę  na  świadczenie  usług  związanych  z  interwencyjnym
wyłapywaniem  bezdomnych  zwierząt wraz z ich dostarczeniem do Schroniska z
Zbigniewem  Wirkus  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Hotel dla
psów  i  Agroturystyka  Zbigniew  Wirkus z siedzibą ul. Szkolna 20k, 59-170
Przemków.

2.   Podpisała  umowę  na  świadczenie  usług  polegających  na  przyjęciu,
utrzymaniu  i  sprawowaniu  opieki  nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z
terenu  gminy  z  Krystyną  Krzymińską,  Prezes  Fundacji  „Zwierzyniec”  z
siedzibą  ul.  18  Stycznia  131,  98-300 Wieluń, prowadzącą schronisko dla
zwierząt Nr 10093401, Szczyty, ul. Wieluńska 178a, 98-355 Działoszyn;

3.  Zapewniła  na  własny  koszt opiekę dla bezdomnych 6 szt. psów i 5 szt.
kotów.

4. Na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami poniosła koszty
w wysokości 33.404,24 zł.

5.  Podpisała  umowy z podmiotami świadczącymi usługi opieki nad bezdomnymi
zwierzętami (treść umów w załączniku).

(See  attached  file:  Umowa  -  Weterynarz.pdf)(See attached file: Umowa -
Odławianie zwierząt.pdf)(See attached file: Umowa - Schronisko.pdf)
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