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OR-I.1431.25.2022.AN
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Adres e-mail: swietokrzyskie@obrona-zwierzat.pl

    W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej w zakresie
między innymi wykonywania zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami,  złożony do
tutejszego Urzędu  drogą  elektroniczną  w  dniu  14.02.2022 roku  (data  zarejestrowania
wniosku 15.02.2022 roku), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 t.j.), Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje,
co następuje.
Ad.  1. W  2021  roku Gmina  Chęciny  udzielała  zleceń  wyłapania  /odławiania  bezdomnych zwierząt  na
podstawie  zawartej  umowy  nr  10/2021  z  dnia  04.01.2021  roku,  Panu  Marcinowi  Komorowiczowi
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny „MEDWET” Marcin Komorowicz z
siedzibą w Kielcach, ul. G. Zapolskiej 7/u4u5, 25 – 435 Kielce.

Ad.2.  W  2021  roku  Gmina  Chęciny  udzielała  obowiązku  zapewnienia  opieki  pn.”Świadczenie  usług
weterynaryjnych oraz zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem bezdomnych zwierząt”  na podstawie  zawartej  umowy nr  6/2021 z dnia  04.01.2021 roku,  Panu
Mateuszowi Szczepskiemu, prowadzącemu działalność pod firmą Przychodnia Weterynaryjna „ZOONA” lek.
wet. Mateusz Szczepski, z siedzibą w Ciecierze 26; 26-020 Chmielnik.

Ad. 3. W 2021 roku zapewniono opiekę na koszt Gminy Chęciny 63 szt. bezdomnym zwierzętom w tym: 59
szt. bezdomnym psom oraz 4 szt. bezdomnym kotom.

Ad.  4. Kosz realizacji całego zadania przewidzianego ustawą  o ochronie zwierząt  wyniósł 150 477,20 zł
(brutto).

Ad. 5. Skany zawartych umów udostępniane w załączeniu.

Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z późn.
zm.) informuje się:

Dane określające podmiot udostępniający informację: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:
1)  Anna Nowaczek - stanowisko ds. organizacyjnych, Referat Organizacyjny Urzędu,
2) Magdalena Tatar - stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, Referat Gospodarki
Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
3) Łukasz Cedro - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Tożsamość osoby, która udostępniła informację: Paweł Brola – Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny, działający z
upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny.

Data udostępnienia informacji: 23.02.2022 roku

-- 
Z poważaniem

Paweł Brola
Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny

e-mail:  sekretarz@checiny.pl
tel: 41 3153 125, centrala 41 3151 006
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