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Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
02.09.2020 roku.
Do pomorskie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień dobry,

W nawiązaniu do wniosku z dnia 2 września 2020 r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej, Urząd Gminy w Kołczygłowach udziela informacji w
kwestiach objętych niniejszym wnioskiem:

Ad.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?

Odpowiedź: Gmina Kołczygłowy w 2019 roku dokonywała we własnym zakresie
wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt. Przedmiotowe prace nie były
zlecane podmiotom zewnętrznym.

Ad.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 nad bezdomnymi zwierzętami?

Odpowiedź: Gmina Kołczygłowy na podstawie zawartej w dniu 2 stycznia 2019
roku umowy zapewniała opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez przekazanie
ich schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chojnicach, prowadzone przez
Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt z siedzibą przy ul. Igielskiej
24, 89-620 Chojnice.

Ad.3 Ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę
na koszt gminy w 2029 roku? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w
latach poprzednich).

Odpowiedź: Gmina Kołczygłowy w 2019 roku zapewniła opiekę na koszt gminy 3
(trzem) bezdomnym zwierzętom (3 psy, 0 kotów).

Ad.4 Jaki był w 2029 roku koszt realizacji całego zadania przewidzianego
ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi
weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

Odpowiedź: Gmina Kołczygłowy w 2019 roku poniosła łączne koszty związane z
opieka nad bezdomnymi zwierzętami w wysokości 8 587,84 zł.

Ad.5 Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z
załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 roku.

Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy skan umowy na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami, która obowiązywała w 2019 roku.

--- 
 
Pozdrawiam

Mateusz Lipiński
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
tel. 59 82 13 912

Urząd Gminy Kołczygłowy
ul. Słupska 56
tel. 59 82 13 231 
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