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Urząd Gminy Wilczyce Urząd Gminy Wilczyce przesyła poniżej odpowiedzi na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania •.opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich
wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt za 2021 rok.

I. z kim (imię, nazwisko lub nazwa. adres) gmina miała obowiązujące w 2021 L umowy albo
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania
bezdomnych zwierząt?
Odp. Gmina Wilczyce II' 2021 roku miala podpisanq umowę wylapywania/ad lawiania
bezdomnych zwierzqt z Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz ul. Gabrieli
Zapolskiej 7 lok. Ul, U5; 25-435 Kielce, prOll'llllzqqm schronisko dla bezdomnych zwierzqtw
Nowinach ul. Przemysiowa 89,

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?
Odp. Gmina Wilczyce 11' 2021 r. miala podpisane 2 umoll}' zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzę/om:
I.Gabinet IVetelynwyjny MEDIVET Marcin Komorowicz ul. Gabrieli Zapolskiej 7 lok.
U4,U5; 25-435 Kielce,
2. Kurkiewicz Szymon, lek. wet. Gabinet Wetelynwyjny ul. Spóldzielcza 19, 27-620 Dwikozy

3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w
2021 L? (nie licząc zwierząt. którymi zajęto się w latach poprzednich)
Odp. W 20201 r. na koszt Gminy Wilczyce zapewniono opiekę dla 10 psów i8 kotów.

4. jaki był w 2021 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Odp. Koszty realizacji z{l£lania przewidzianego us/awq o ochronie zwierzqt w 2021 r. dla
Gminy Wilczyce wyniosly 1I 095,45 zl

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2021 L
Odp. IVzalqczeniu 2 umo"J'
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Otrzymuja:
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