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Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 05.02.2021 /data otrzymania e-maila 09.03.2021/
o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miasta i Gminy w Końskich przekazuje następujące dane.

1. Umowa na odławianie bezdomnych zwierząt - Gabinet Weterynaryjny „MEDWET” Marcin Komorowicz, ul. G.
Zapolskiej 7/u4u5, 25-435 Kielce, prowadzący Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowinach ul. Przemysłowa 89.
2.  Podmioty z którymi  Gmina  zawarła  umowy w  2020  r.  na  sprawowanie  opieki  weterynaryjnej  oraz udzielenie
niezbędnej pomocy zwierzętom bezdomnym i dziko żyjącym które zostały poszkodowane w wyniku zdarzeń drogowych,
-  od  dnia  1.01.2020  do  31.07.2020  r  Gabinet  Weterynaryjny „MEDWET”  Marcin Komorowicz,  ul.  G.  Zapolskiej
7/u4u5,25-435 Kielce,
- od dnia 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Przychodnia Weterynaryjna „MINUS" reprezentowana przez Leszka Tuśnio, ul.
Podjazdowa nr 17, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
3. W roku 2020 z terenu Gminy Końskie:
- odłowiono i przekazano do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowinach 41 psów, 4 koty bezdomne,
- podjęto 18 interwencji przez lekarza weterynarii w ramach całodobowej opieki weterynaryjnej nad
zwierzętami, które zostały poszkodowane w wyniku zdarzeń drogowych w roku 2020,
-  przekazano do  adopcji 9  kotów oraz 19  psów bezdomnych,  które  zostały  poddane  zabiegom
sterylizacji/kastracji oraz szczepieniom na koszt Gminy,
- za pośrednictwem zarejestrowanych społecznych opiekunów i wolontariuszy kotów wolno
żyjących poddano kastracji/sterylizacji 66 kotów (sterylizacja  52 kocic  kastracja  14 kocurów)  i
eutanazja ślepego miotu,
4. W roku 2020 Gmina Końskie na zadania zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt przeznaczyła z
budżetu łącznie 172 152,07 zł brutto :
- wyłapanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Końskie i transport do Schroniska -
26 504 zł brutto,
- Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku oraz opieka weterynaryjna
- 98 540 zł brutto,
- Zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 11 173,00 zł brutto
- kastracja, sterylizacja, leczenie i usypianie ślepych miotów - 29 495 zł brutto
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt - 4 520,07 zł brutto
- Odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt bezdomnych /gospodarskich, domowych
i dziko żyjących/ z terenu miasta i gminy Końskie – 1 920 zł brutto
Ad. 5
W załączeniu przesyłam skany umów.

Z poważaniem
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