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Klembów, dnia 22 lipca 2021r. 

ZP.1431.51.2021 

 

 

Agnieszka Lechowicz 

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt 

ul. 11 Listopada 29 

28 – 300 Jędrzejów 

 

e-mail: soz@obrona-zwierzat.pl 

 

 

                                                               
Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 8 lipca 2021r. (zarejestrowano wpływ do UG w dniu 9 lipca 

2021r., pod poz. 7764/2021);  

 

W odpowiedzi na powyższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej - monit (dot. 

wątpliwości wskazania podmiotu sprawującego opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 

pochodzącymi z Gminy Klembów w 2020 r.), Organ wyjaśnia, co następuje: 

 

Ad. 1) Zgodnie z § 2 pkt 4 Uchwały Nr XIII.158.2020 Rady Gminy Klembów z dnia             

27 lutego 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2020 r., Gmina                  

w zakresie usługi dotyczącej zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi w tym ich 

odławiania, transportu i utrzymania w schronisku dla zwierząt oraz poszukiwania im nowych 

właścicieli, miała zawarte następujące umowy z Wykonawcami: 

- SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W RADYSACH S.C., RADYSY 

13, 12-230 BIAŁA PISKA (Umowa nr 01/2020 zawarta w dniu 2 stycznia 2020 r. –                     

w załączeniu); 

- PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERRO MARZENA GOLAŃSKA, 

PROWADZĄCE SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT POD ADRESEM MAŁE BOŻE 

7A, 26-804 STROMIEC (Umowa nr 227/2020 zawarta w dniu 20.07.2020 r. –                    

w załączeniu). 

 

Ad. 2) Liczba bezdomnych zwierząt, którym zapewniono opiekę w 2020 r.: 142. 

 

Ad. 3) Koszty poniesione przez Gminę Klembów w 2020 r. związane z realizacją całego 

zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt: 

- usługa dotycząca zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi w tym ich odławiania, 

transportu i utrzymania w schronisku dla zwierząt oraz poszukiwania im nowych właścicieli: 

63 670,00 zł brutto; 
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- usługa polegająca na kastrowaniu i sterylizacji oraz czipowaniu zwierząt właścicielskich 

wraz z opieką weterynaryjną: 20 730,00 zł brutto; 

- usługa polegająca na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt: 13 273,00 zł brutto. 

 

 

                                                                                          Z poważaniem 

                                                                                              

                                                                                             /-/Rafał Mathiak 

                                                                                                     Wójt Gminy Klembów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 
1/ adresat, 

2/ a/a. 

 

Sprawę prowadzi: 

Paweł Matak 

tel. 29 753-88-16,  

e-mail: p.matak@klembow.pl  

Urząd Gminy w Klembowie 

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38                                                                                                                      

05-205 Klembów 
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