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Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 4 stycznia 2015 r.,data wpływu-  5
stycznia 2015 r., uprzejmie informuję:

Ad. pkt 1 - Umowa nr 2/98 z firmą „Rakarnia, skup zwierząt padłych oraz odpadów poprodukcyjnych”
Lipienice nr 13, 89-600 Chojnice na wyłapywanie bezdomnych i wałęsających się zwierząt z terenu miasta i
gminy Czersk.

Ponadto bezdomne zwierzęta odławiane były przez Straż Miejską oraz uprawnionych pracowników Urzędu.

Ad. pkt 2 – Umowa Nr 1/2014 zawarta w dniu 12.02.2014 r. pomiędzy gminą Czersk, a Organizacją
pozarządową OTOZ „Animals” z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 41/16, 81-391 Gdynia, dotycząca
przyjęcia i zapewnienia właściwej opieki oraz znajdowania nowych właścicieli dla bezdomnych psów z terenu
gminy Czersk.

Ad. pkt 3 - W roku 2014 na koszt Gminy zapewniono opiekę niżej wymienionym psom:

- 16 – schronisko,

- 38 – adopcja bezpośrednia.

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami Gmina zapewnia za pośrednictwem społecznych opiekunów, którzy
otrzymują karmę zakupioną ze środków tut. samorządu.

Ad. pkt 4 - Koszt realizacji całego zadania – 62.811 zł.

Ad. pkt 5 - W załączeniu skan umowy Nr 1/2014 dotyczącej przyjęcia i zapewnienia właściwej opieki oraz
znajdowania nowych właścicieli dla bezdomnych psów z terenu gminy Czersk.

 
Z poważaniem
Małgorzata Janikowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska
 

From: Anna Goździowska
Sent: Monday, January 5, 2015 7:29 AM
To: Joanna Blumowska-Hatta
Subject: FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej

 
 
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:pomorskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Sunday, January 4, 2015 6:51 PM
To: ukryci-adresaci:
Subject: wniosek o udzielenie informacji publicznej
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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 pomorskie@obrona-zwierzat.pl
krótkiej informacji:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2014 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

3. ilu bezdomnym psom/kotom zapewniono opiekę na koszt gminy w 2014 r.? (nie licząc zwierząt, którymi
zajęto się w latach poprzednich)

4. jaki był w 2014 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie
opieki bezdomnym zwierzętom w 2014 r.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.

Podstawa prawna naszej prośby:
ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.)

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

 
---
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