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Do pomorskie@obrona-zwierzat.pl  

ROŚ.604.8.2021.JG
 
Szanowna Pani Agnieszka Lechowicz prezes Zarządu Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na Pani wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 05.02.2021 r. na temat
sposobu  i  skutków  wykonywania  zadania  „opieka  nad  bezdomnymi  zwierzętami  i  ich
wyłapywanie”,  przewidzianego  ustawą  o  ochronie  zwierząt,  poniżej  przesyłam  odpowiedzi  na
pytania:

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?

CANIS Krzysztof Linard, ul. Przebendowskiego 23/10, 84-100 Puck

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?

CANIS Krzysztof Linard,  ul.  Przebendowskiego 23/10,  84-100 Puck  (po wyłapaniu 
zwierzęta  są   niezwłocznie  przewożone  do  schroniska dla  Bezdomnych  Zwierząt  w
Dąbrówce  Młyn  30,  84-242  Luzino,  o  którym  mowa  w  Programie  opieki  nad
zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt,  z którym podmiot
świadczący  usługi  w  zakresie  wyłapywania  zwierząt  CANIS  Krzysztof  Linard  ma
podpisaną umowę  na zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Kosakowo)
Iwona  Kryszewska,  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  VetCare
Przychodnia Weterynaryjna Pogórze, ul. A. Abrahama 13 a, 81-198 Kosakowo.
Ponadto,  w celu realizacji  zadania polegającego na sprawowaniu opieki  nad kotami
wolno żyjącymi w 2020 r. Gmina współpracowała z 23 społecznymi opiekunami kotów
wolno żyjących, którzy dobrowolnie, nieodpłatnie sprawowali opiekę nad kotami wolno
żyjącymi na terenie gminy Kosakowo, nie będąc ich właścicielem, posiadający wpis do
rejestru  opiekunów  społecznych  prowadzony  przez  Urząd  Gminy  Kosakowo;  oraz
Pomorskim Kocim Domem Tymczasowym działającym w ramach Fundacji Viva

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)

Dokarmianie kotów ( na podstawie danych  z Rejestru - Wykaz populacji kotów wolno
żyjących w Gminie Kosakowo 2020) – 317 szt.  (37 stad)
Zakupienie  8  szt.  i  przekazanie  społecznym  opiekunom  domków  dla  kotów  wolno
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żyjących.
W  ramach  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności  zwierząt  w  Gminie  Kosakowo  w  roku  2020
wysterylizowanych/wykastrowanych zostało 109 kotów w tym 103 koty wolno żyjące,
oraz 7  psów/suk właścicielskich.   Opieką  weterynaryjną  (badania  kliniczne,  zabiegi,
leczenie,  odrobaczenie)  objęto  53  koty  wolno  żyjące  oraz  zapewniono  stałą  opiekę
weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
 W  ramach  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt w Gminie Kosakowo w roku 2020 odłowiono 23 psy i  9 kotów

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

Środki  finansowe  zabezpieczone  w budżecie  w roku 2020,  przeznaczone  na realizację
całego zadania  przewidzianego ustawą  o  ochronie  zwierząt  (wyłapywanie/odławianie,
opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, zakup domków dla kotów wolno żyjących)
to kwota 149 000,00 zł
Na realizację całego zadania w 2020 r. wydatkowano kwotę 110 360,00 zł.

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

W załączniku przesyłam umowy  na  wyłapywanie  bezdomnych zwierząt,  zapewnienie
zwierzętom z terenu gm. Kosakowo miejsca w schronisku oraz usługi weterynaryjne.
W okresie przed wejściem w życie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  gm.  Kosakowo  w  2020  r.,  zadania
realizowane były w oparciu o odrębne zlecenia na wyłapywanie zwierząt bezdomnych i
opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych.

Z poważaniem
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