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Do lubuskie@obrona-zwierzat.pl  

Drezdenko 10.02.2021r.

Znak: RO.1431.17.2021

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 listopada 29
28-300 Jędrzejów
e-mail: ls@obrona-zwierzat.pl

W  odpowiedzi na  wniosek  o  udostępnienie  informacji  publicznej,  który  wpłynął  do  Urzędu
Miejskiego w Drezdenku drogą elektroniczną w dniu 05.02.2021 r. informuję, że:

1. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r. umowy albo
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania
bezdomnych zwierząt?

W  2020  r.  Gmina  Drezdenko  miała  zawarte  umowy  na  wyłapywanie/odławianie  bezdomnych
zwierząt z:

1) Porozumienie  z  Gminą  Piła  z dnia  30.01.2020  r.  w  sprawie  realizacji  zadań  w  zakresie
zapobiegania  bezdomności  zwierząt  i  zapewnienia  opieki  bezdomnym zwierzętom oraz  ich
wyłapywania w 2020 r. zawarte na podstawie uchwały nr VIII/44/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Piła w zakresie zapobiegania bezdomności
zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie;

2) Umowa znak GG.6140.2.3.2020 z dnia 31.12.2019 r. od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z
„MÓJ PIES Szkolenie  Psów Interwencyjne  Wyłapywanie  Psów Jolanta  Krysiak”  w zakresie
wyłapywania zwierząt bezdomnych, które ucierpiały w wypadkach drogowych.

2. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r. umowy albo
komu  (imię,  nazwisko  lub  nazwa,  adres)  udzielała  doraźnych  zleceń  zapewniania  opieki
bezdomnym zwierzętom?

W 2020 r.  Gmina  Drezdenko miała  zawarte  następujące  umowy w ramach zapewnienia  opieki
bezdomnym zwierzętom:

1) porozumienie  wymienione  w punkcie  ad.  1  (pkt  1)  w  zakresie  zapewnienia  zwierzętom
bezdomnym miejsca w schronisku, kastrację/sterylizację, zapewnienie opieki weterynaryjnej,

2) umowę zlecenie GG.2151.1.2020 z dnia 31.12.2019 r. zawartą na okres od 01.01.2020 r. do
31.12.2020 r.  z Rolnikiem na  zapewnienie  bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca  w
gospodarstwie rolnym,

3)      umowa GG.6140.2.2.2020 z dnia 31.12.2019 na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z
Gabinetem  weterynaryjnym  Eugeniusz  Węgrzyn,  ul.  Ks.  Stefana  Wyszyńskiego  4,  66-500
Strzelce  Kraj.  na  wykonywanie  usług polegających  na  zapewnieniu  pomocy  weterynaryjnej
zwierzętom, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych,

4) umowa GG.6140.2.1.2020 z dnia 07.01.2020 r. zawarta na okres od 07.01.2020 do 31.01.2020
(wraz z 3 aneksami) z Gabinetem Weterynaryjnym M. Mohylak, ul. Piłsudskiego 35, 66-530
Drezdenko na wykonywanie usług w zakresie: przeprowadzania zabiegów sterylizacji, kastracji
kotów i psów, odrobaczaniem, usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych wraz z utylizacją
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zwłok  tych  zwierząt,  profilaktyki,  leczenia  kotów  wolno  żyjących  wraz  z  wykonywaniem
niezbędnych zabiegów weterynaryjnych, czipowanie;

Umowy doraźne:
5)       umowa  GG.6140.2.7.2020  z  dnia  27.01.2020  z  Gabinetem  weterynaryjnym  Eugeniusz

Węgrzyn,  ul.  Ks.  Stefana  Wyszyńskiego  4,  66-500  Strzelce  Kraj.  na  wykonywanie  usługi
polegającej na leczeniu psa bezdomnego który ucierpiał w wypadku komunikacyjnym (zabieg
osteosyntezy);

6) umowa  GG.6140.2.8.2020  z  dnia  18.02.2020  z  Gabinetem  weterynaryjnym  Eugeniusz
Węgrzyn,  ul.  Ks.  Stefana  Wyszyńskiego  4,  66-500  Strzelce  Kraj.  na  wykonywanie  usługi
polegającej na leczeniu kota bezdomnego;

7)       umowa  GG.6140.2.10.2020  z  dnia  02.10.2020  z  Gabinetem  weterynaryjnym  Eugeniusz
Węgrzyn,  ul.  Ks.  Stefana  Wyszyńskiego  4,  66-500  Strzelce  Kraj.  na  wykonywanie  usługi
polegającej na leczeniu psa bezdomnego który został znaleziony ze stalową linką zaciśniętą na
szyi;

8) umowa  GG.6140.2.11.2020  z  dnia  29.10.2020  z  Gabinetem  weterynaryjnym Eugeniusz
Węgrzyn,  ul.  Ks.  Stefana  Wyszyńskiego  4,  66-500  Strzelce  Kraj.  na  wykonywanie  usługi
polegającej na leczeniu psa bezdomnego;

9) umowa  GG.6140.2.12.2020  z  dnia  30.10.2020  z  Gabinetem  weterynaryjnym  Eugeniusz
Węgrzyn,  ul.  Ks.  Stefana  Wyszyńskiego  4,  66-500  Strzelce  Kraj.  na  wykonywanie  usługi
polegającej na  leczeniu kota  bezdomnego który ucierpiał w wypadku drogowym (amputacja
łapy);

10) umowa  GG.6140.2.17.2020  z  dnia  03.12.2020  z  Gabinetem  weterynaryjnym  Eugeniusz
Węgrzyn,  ul.  Ks.  Stefana  Wyszyńskiego  4,  66-500  Strzelce  Kraj.  na  wykonywanie  usługi
polegającej na sterylizacji kotki bezdomnej.

3. Ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w
2020 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

W 2020 r. na koszt Gminy Drezdenko zapewniono opiekę:

1) Wyłapano i zapewniono miejsce w schronisku 5 psom oraz 8 kotom. W schronisku na dzień
31.12.2020 r. przebywało 33 psy i 5 kotów.

2) Na  podstawie  umów z  lekarzami  weterynarii  (dot.  zwierząt  zarówno  bezdomnych  jak  i
właścicielskich):

a. wysterylizowano 142 kotek,
b. wykastrowano 32 kocurów,
c. wysterylizowano 23 suczek,
d. wykastrowano 8 psów,
e. leczono 20 kotów,
f. zwalczanie pasożytów 5 kotów,
g. zaczipowano 57 psów,
h. odrobaczono 2 psy,
i. uśpiono 19 miotów kotów wolnożyjących,
j. sfinansowano zabiegi chirurgiczne 4 psów bezdomnych,
k. sfinansowano odrobaczanie, czipowanie, szczepienie 1 psa bezdomnego.

3) Nie było potrzeby zapewniania opieki zwierzętom gospodarskim.

4. Jaki był w 2020 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

W  2020  r.  Gmina  Drezdenko  wydała  łącznie  na  realizację  zadań  z  zakresu  ochrony  zwierząt
230 415,25 zł.

5. Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o
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zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2020 r.

W załączniku dołączam wymienione w poniższym piśmie umowy.

Z up. Burmistrza
Małgorzata Grzelak
inspektor ds. archiwizacji i informacji publicznej
w Urzędzie Miejskim w Drezdenku

Ze względu na dużą objętość informacji, przesyłam ją w kilku odrębnych wiadomościach.

Uchwała Rady Miejskiej VIII442019 z dnia 01.04.2019 r..pdf (695 KB)
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