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Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Do pomorskie@obrona-zwierzat.pl  

Urząd Miasta i Gminy Prabuty przesyła poniżej odpowiedzi na Państwa pytania, zawarte we
wniosku o udzielenie informacji publicznej.
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?
Od  01.02.2019r.  Miasto  i  Gmina  Prabuty  miało  podpisaną  umowę  na  wyłapywanie
bezdomnych zwierząt  z  terenu Miasta i  Gminy Prabuty z  Fundacją  Animalsi  oraz  OTOZ
Animals.  Od  01.01.2019r.  do  31.01.2019r.  w/w  zadanie  świadczone  było  przez
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Daniel Artur Zielaskowski z Grudziądza.
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?
Od  01.02.2019r.  Miasto i  Gmina Prabuty miało podpisaną  umowę  na zapewnienie opieki
bezdomnym  zwierzętom  z  terenu Miasta  i  Gminy Prabuty przez  Fundacją  Animalsi  oraz
OTOZ  Animals.  Od  01.01.2019r.  do  31.01.2019r.  w/w  zadanie  świadczone  było  przez
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Daniel Artur Zielaskowski z Grudziądza.
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. na terenie Miasta i Gminy Prabuty wyłapano 21 psów i 12 kotów.

Jaki był w 2019 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Koszt realizacji zadań związanych z realizacją programu zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta i Gminy Prabuty wyniósł w 2019r. roku: 152.000,00 zł
W załączeniu przesyłamy skany dwóch zawartych w 2019 roku umów na świadczenie usług w
zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy
Prabuty.
-- 
Pozdrawiam, Karol Mościcki
Urząd Miasta i Gminy Prabuty
ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty
tel. 55 262 41 52
e-mail: k.moscicki@prabuty.pl
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