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      Stowarzyszenie Obrona Zwierząt 

ul. 11 Listopada 29 

      28-300 Jędrzejów 

     -----------------------------------------------------------  

  W odpowiedzi na e-meil  z dnia 15.02.2021 r. w sprawie udzielenia informacji 

informuję: 

1.Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r. umowy albo komu 

(imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania 

bezdomnych zwierząt? 

 

Ad.1) doraźne zlecenia dla jednostki podległej : Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. 

Mostowa 24, 38-130 Frysztak 

 

2. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r. umowy albo komu 

(imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym 

zwierzętom? 

 

Ad.2)Zapewnienie czasowej opieki : 

a)jednostce podległej Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak  

( bezdomne psy  przed przekazaniem do schroniska dla zwierząt przetrzymywane w ogrodzonych 

,zadaszonych boksach wyposażonych w ocieplane budy). 

b) umowa ze schroniskiem prowadzonym przez  Przychodnię Weterynaryjną „Mustang”- Dominik 

Rachwał, ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 Ropczyce –docelowe przyjęcie zwierząt do schroniska 

 

3. Ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 

2021 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich) 

 

Ad.3) W 2021 roku udzielono pomocy 5 psom, w tym 4 przekazano do schroniska , jeden został 

uśpiony ( pogryziony prawdopodobnie przez wilki , bez szans na przeżycie)  oraz udzielono opieki i 

dokarmiano 9 kotom ( sterylizacja, zakup karmy)  

 

4. Jaki był w 2021 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 

(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? 

 

Ad.4) Koszt realizacji całego zadania w 2021 roku wyniósł  15 417,77 zł 

 

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

zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2021 r. 

 

Ad.5) W załączeniu skany umów 

        Z up. Wójta 

                            (- ) 

         Halina Kolanko  

       Sekretarz Gminy   
                                                                       (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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