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Kwidzyn, dnia 16 lutego 2021 r. 

Dotyczy: wniosku o udostepnienie informacji publicznej. 

Na podstawie  art.  4 ust. 1 pkt 1 i  art.  13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), niniejszym udzielam informacji 
objętych wnioskiem: 

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? - Gmina Kwidzyn posiadała w 2020 roku zawartą  stałą  umowę  
na odławianie bezdomnych zwierząt oraz na zapewnienie im dalszej opieki w schronisku. 
Wykonawcą  umowy (zleceń  odławiania) byto Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL" 
Artur Zielaskowski, z siedzibą  w Węgrowie 28G, 86-300 Węgrowo. 

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? - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, odłowionym z terenu gminy Kwidzyn 
w 2020 r., odbywało się  na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1. Opiekę  bezdomnym zwierzętom 
zapewniało również  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL" Artur Zielaskowski, z siedzibą  
w Węgrowie 28G, 86-300 Węgrowo. Wyłapane zwierzęta przewożone byty do schroniska pod 
nazwą  „Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie", Węgrowo 4, 86-302 Grudziądz. 
Zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom, Gmina Kwidzyn w 2020 r. sprawowała przy pomocy 
3 opiekunów społecznych kocich populacji. Zadaniem opiekunów było zapewnienie schronienia 
i dokarmianie wolno żyjących kotów, natomiast leczenie odbywało się  na podstawie umowy 
zawartej z Panem Marianem Nowackim, prowadzącym NOWET Gabinet weterynaryjny z siedzibą  
przy ul. Moniuszki 4, 82-500 Kwidzyn. 

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 roku z terenu 

gminy Kwidzyn odłowione zostały 3 bezdomne psy. Dalszą  opiekę  zapewniono im w w/w 

schronisku na koszt Gminy Kwidzyn. Z terenu gminy Kwidzyn nie odłowiono żadnego kota. 

Gmina Kwidzyn nie prowadziła osobnej ewidencji dotyczącej jedynie opieki nowo przyjętych 

bezdomnych zwierząt w 2020 r. 

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

zadania za 2020 rok, tj. wyłapywania i utrzymywania zwierząt w schronisku, usług weterynaryjnych 

oraz dokarmiania wyniósł  123 207,92 złotych brutto. 

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) 

o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2020 r. — umowy w załączeniu. 
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