Temat: GMINA KOLBUDY Inf. pub.
Nadawca: <artur.karczewski@ug.kolbudy.pl>
Data: 2014-01-14 09:00
Adresat: <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>
Pani
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte w wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
07.01.2014 r. (data wpływu).
W załączniku skan trzech umów o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w 2013 r.
1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. umowy albo
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania
bezdomnych zwierząt?
Odp.
Azyl spółka z o.o. w Glinczu, ul. Wierzbowa 19, 83-330, Żukowo, filia w Kościerzynie przy ul.
Przemysłowej
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2013 r. umowy albo
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki
bezdomnym zwierzętom?
Odp.
·
·

Lecznica dla Koni i Małych Zwierząt Pyliński Andrzej z siedzibą w Trąbkach Wielkich, ul.
Gdańska 18,
Lekarzem weterynarii Piotrem Zadurą z siedzibą w Kolbudach przy
ul. Skrzatów 2,

3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2013 r.? (nie licząc
zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
Odp.
·
·
·
·
·
·
·

Odłowiono 15 psów
odrobaczenie 127 kotów
Leczenie 4 koty
Sterylizacja 69 kotów
Kastracja 17 kotów
Czipowanie 32 psy
Eutanazja ślepych miotów 20

4. jaki był w 2013 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
·
·
·
·

Wyłapywanie/odławianie psów -30000,00 zł
Opieka (koty) – 2 800,00
Usługi weterynaryjne (koty i zwierzęta z wypadków drogowych) – 17 600,00 zł
ubezpieczenie wolontariuszy opiekującymi się kotami wolnożyjącymi -600,00 zł

·

materiały służace opiece nad wolnożyjacymi kotami (kosze do transportu, pokarm) –
1500,00

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy (umów) o zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2013 r.
Odp.
W załącznikach przesyłamy kserokopie trzech umów

p.s.
proszę o odpowiedź z informacją potwierdzającą, otrzymanie przez Panią niniejszej
odpowiedzi na wniosek.

Pozdrawiam
Artur Karczewski

Kontakt:
Gmina Kolbudy
Artur Karczewski - pok. 218a
email: artur.karczewski@ug.kolbudy.pl
Tel: 058 691 05 33
Załączniki:

2.pdf

135 KB

3.pdf

205 KB

4.pdf

205 KB

5.pdf

215 KB

6.pdf

255 KB

1.pdf

205 KB

7.pdf

235 KB

