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Do warminskie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień dobry,
 Niniejszym udzielam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
09-02-2023:
Ad. 1. W 2022 roku podmiotem świadczącym usługę odławiania bezdomnych zwierząt z
terenu gminy Kowale Oleckie było “Sonieczkowo” Marta Chmielewska Schronisko dla
Zwierząt, Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów,

 Ad.2.  W  2022  roku  podmiotem  zapewniającym  opiekę  bezdomnym  zwierzętom  było
“Sonieczkowo”  Marta  Chmielewska  Schronisko  dla  Zwierząt,  Żarnowo  Pierwsze  9A,
16-300 Augustów,

Ad.3. psy- 23, koty -0

Ad.4. Koszty brutto poszczególnych zadań  ujętych w Programie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi w 2022 roku wyniosły 45 355,65 zł, w tym:

1)  Sprawowanie  opieki  nad  kotami  wolno  żyjącymi,  w  tym  ich  dokarmianie,
sterylizację/kastrację,  leczenie  oraz  podejmowanie  wszelkich  interwencji w  sprawach
kotów wolno żyjących – dokarmianie - 500 zł, sterylizacja/kastracja/leczenie i interwencje
w  sprawie kotów- 8 000 (dokładna wartość będzie znana po otrzymaniu ostatniej faktury
od Wykonawcy)
2)  Odławianie bezdomnych  zwierząt  i  zapewnienie im opieki  poprzez umieszczenie w
schronisku – 32 473,65 zł
3) Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim – 0 zł,
4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt –4000,00 zł,
5) Usypianie ślepych miotów – 0 zł,
6) Prowadzenie kastracji i sterylizacji psów i kotów z terenu Gminy- 382,00 zł
Ad.5. Skany umów  w załączeniu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na
temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”,
przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną na adres warminskie@obrona-zwierzat.pl (uwaga: adres bez
polskich znaków diakrytycznych) krótkiej informacji:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2022 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
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