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Dopiewo, 23 lutego 2015 r.
WG.1431.11.2015
Informację wytworzył: Zbigniew Kobiela, RPPiOS
Informację udostępnił: Maciej Kaczmarek, sekretarz Gminy
Data Udostępnienia: 23.02.2015
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo
Pani
Agnieszka Lechowicz
Szanowna Pani,
Dziękuję za otrzymanego maila.
Uprzejmie informuję, że Państwa wniosek, o którym niżej mowa został skutecznie
przekazany do naszego urzędu w dniu 20 lutego 2015 roku i przekazany do realizacji.
W zakresie przedmiotowym zapytania informuję, że:
1/ Wyłapywaniem/Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dopiewo w roku 2014
zajmowała się doraźnie Straż Gminna, a poza godzinami dyżurowania Zakład Usług
Komunalnych w Dopiewie, z którym Gmina miała podpisaną umowę (dalej ZUK)
2/ W ramach podpisanych umów zapewnieniem opieki dla zwierząt bezdomnych w 2014 r. w
zależności od gatunku zajmowali się:
- ZUK – prowadzący przytulisko na terenie Gminy Dopiewo
- Fundacja Głosem Zwierząt – opieka nad kotami (sterylizacja, kastracja i dokarmianie)
adopcje psów i kotów
- Gospodarstwo Rolne, Stajnia Benek – zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich
3/ W 2014 r. w ramach opieki nad zwierzętami zapewniono:
Koty – 35 poddano sterylizacji, 14 kastracji po zabiegu koty były przetrzymywane w
kontenerze należącym do ZUK, 33 koty były leczone.
Psy przyjęte do przytuliska – 82 sztuki
4/ Koszty poniesione w ramach zadania przewidzianego w ustawie o ochronie zwierząt w
roku 2014 przedstawiają się następująco:
Zapewnienie opieki w przytulisku – 36 373 zł
Realizacja zadań publicznych w zakresie ochrony zwierząt 15 000 zł
Zapewnienie miejsca w gospodarstwie – 4900 zł
Umowa najmu kontenera – 7200 zł
Usuwanie padliny – 35 916 zł
W załączeniu przesyłam umowy dotyczące Państwa zapytania.
Z poważaniem
Maciej Kaczmarek
Sekretarz Gminy
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