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Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do wielkopolskie@obrona-zwierzat.pl <wielkopolskie@obrona-zwierzat.pl>  

OR.1431.7.2020

Szanowna Pani Prezes,
w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przedstawiam następujące informacje:

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?
Odp. Umowa w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt w 2019r.
zawarta była z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku, ul. Polna
4, 62-700 Turek.

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?
Odp. Umowa w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2019r. zawarta była z Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek.
Gmina Brudzew ma również zawartą umowę z Lecznicą dla zwierząt VET-LAB Brudzew z siedzibą ul. Turkowska 58c,
62-720 Brudzew w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich na terenie Gminy Brudzew.

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)
Odp. Opiekę na koszt gminy w 2019r. zapewniono 34 psom i 11 kotom.

4. jaki był w 2019 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Odp. Koszt realizacji całego zadania zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wyniósł 86.325,70 zł.

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2019 r.
1) umowa PGKiM (link poniżej):
http://www.brudzew.pl/umowy/2018/Umowa_nr_192.pdf
2) umowa Lecznica VET-LAB Brudzew - w załączniku,
3) Porozumienie z Gospodarstwem Rolnym - w załączniku.

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam

Daria Robaszek
Pomoc administracyjna

Urząd Gminy Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew
tel. 63 279 83 33
63 279 83 47
fax 63 279 20 49

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej

Rozporządzeniem, informujemy, że  administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Brudzew - siedziba  Urzędu Gminy Brudzew przy ul.

Turkowskiej 29, 62-720 Brudzew. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony danych, pod

numerem telefonu 63 279 83 27, adresem e-mail:dpo@brudzew.pl
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