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odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Do kujawskie@obrona-zwierzat.pl • Sylwia Rygielska <s.rygielska@pakosc.pl>  

Dzień dobry,

w związku ze złożonym dnia 2 lipca 2020r. wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie dot. sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt, poniżej przesyłam odpowiedź:

Udzielenie informacji publicznej na wniosek Stowarzyszenia Obrony Zwierząt z dnia 2
lipca 2020r. dot. sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2019 r. umowy albo
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania
bezdomnych zwierząt?
Gmina  Pakość  w  2019  r.  miała  podpisaną  umowę  na  wykonywanie  usługi  polegającej  na
wyłapywaniu  zwierząt  bezdomnych  zwierząt  bezdomnych  z  terenu  gminy  wraz
z przetransportowaniem oraz utrzymywaniem i sprawowaniem opieki nad  nimi w schronisku  dla
bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „DANIEL” Zielaskowski Artur, ul.
Paderewskiego 190, 86-300 Grudziądz – Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, Węgrowo
28G, 86-302 Grudziądz
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2019 r. umowy albo
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki
bezdomnym zwierzętom?
Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku – umowa patrz pkt 1
Gmina Pakość miała w 2019r. podpisaną umowę na pełnienie usług weterynaryjnych w zakresie
realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pakość na rok 2019 z Gabinetem Weterynaryjnym „Nad Notecią” Jakub Sałek, ul.
Plac 1 Maja 15a, 88-190 Barcin
3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy
w 2019 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
W 2019r. opiekę zapewniono 26 kotom oraz 9 psom.
4. jaki był w 2019 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Całkowita kwota na realizację zadania w 2019r: 44 778,45 zł
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 r.
umowy stanowią załącznik do maila
Z wyrazami szacunku
Paulina Gad
Urząd Miejski w Pakości
tel. (52) 566 60 89
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