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Do slaskie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 05.02.2021r. o udostępnienie informacji publicznej informuję, co
następuje:

1., 2. Wyłapywaniem i odławianiem bezdomnych zwierząt w 20120r.. zajmowało się:

- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, 47-400, ul. Adamczyka 10 prowadzące
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, przy ul. Komunalnej 9, 47-400 w Raciborzu;

- Gabinet Weterynaryjny "INTERVET" z siedzibą w Gołkowicach 44-341 przy ul. Celnej 29A.

3. W roku 2020 zapewniono opiekę na koszt Gminy 16 psom oraz 28 kotom.

4. Koszt realizacji całego zadania w 2020r. wyniósł 90 640,84 zł.

Powyższa kwota uwzględnia:

- pomoc zwierzętom dzikim oraz bezdomnym, które doznały obrażeń w wyniku wypadku drogowego;

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt (w tym kastracje i sterylizacje);

- usuwanie martwych zwierząt z dróg na terenie Gminy Gorzyce oraz ich transport i utylizacja;

- dokarmianie kotów wolno żyjących oraz ich sterylizacja i kastracja;

- znakowanie zwierząt;

- pomoc, transport i przyjęcie do Leśnego Pogotowia w Mikołowie, (43-190, ul. Kościuszki 70) 5 szt. rannych
młodych mazurków.

5. Umowy w załączeniu.

--
Monika Student
Urząd Gminy w Gorzycach
ul.Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.+48 324513056 wew.41
www.gorzyce.pl
Gmina Gorzyce

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać
poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne
wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub
podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o
poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gorzyce. Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi, zawarcia i realizacji umów oraz wymiany korespondencji w powyższym zakresie. Dane
osobowe Administrator przetwarza w oparciu o podstawy prawne wynikające z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz
e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@gorzyce.pl Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na BIP
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