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wierzawa - odpowied  na wniosek o udost pnienie informacji
publicznej
Do dolno l skie soz  

Urz d Miasta i Gminy w wierzawie w odpowiedzi na Wasz wniosek o udost pnienie informacji publicznej otrzymany
dnia 3.03.2016r. za po rednictwem poczty elektronicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad
bezdomnymi zwierz tami i ich wy apywanie" udziela nast puj cych informacji:

1. z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2015 r. umowy albo komu
(imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece  wy apywania/od awiania
bezdomnych zwierz t?
Odpowied : W roku 2015 Gmina wierzawa mia a podpisana umow  obejmuj c  wy apywanie
zwierz t bezdomnych z Miejskim Przedsi biorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Jelenia Góra
ul. Wolno ci 161/163.

2. z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2015 r. umowy albo komu
(imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece  zapewniania opieki bezdomnym
zwierz tom?
Odpowied : Umowa wskazana w pkt.1 obejmowa a równie  zapewnienie opieki bezdomnym
zwierz tom w Schronisku dla Ma ych Zwierz t w Jeleniej Górze.

3. ilu bezdomnym zwierz tom (z podzia em na psy i koty) zapewniono opiek  na koszt gminy w
2015 r.? (nie licz c zwierz t, którymi zaj to si  w latach poprzednich).
Odpowied : W 2015 roku do schroniska wskazanego w pkt 2 przekazano 9 bezdomnych psów.
Ponadto, w ramach dzia a  w asnych w zakresie poszukiwania w a cicieli dla bezdomnych zwierz t
przekazano pod opiek  zast pcz  przy do nansowania kosztów utrzymania - 21 bezdomnych
zwierz t z czego 13 psów i 8 kotów.

4. jaki by  w 2015 r. koszt realizacji ca ego zadania przewidzianego ustaw  o ochronie zwierz t
(wy apywanie/od awianie, opieka, us ugi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Odpowied : Koszt realizacji wszystkich dzia a  okre lonych w programie opieki nad zwierz tami
bezdomnymi i zapobiegania bezdomno ci zwierz t w roku 2015 wyniós  - 46.189,99z .

5. ponadto prosimy o udost pnienie tre ci i postaci umowy/umów (wraz z za cznikami) o
zapewnianie opieki bezdomnym zwierz tom w 2015 r.  W za czeniu przesy amy skan umowy
wymienionej w pkt. 1.

Jednocze nie wyja niamy, e nie otrzymali my wiadomo ci przes anej dnia 13.01.2016r. dlatego nie
udzielono odpowiedzi w ustawowym terminie. Poniewa  sytuacja taka wyst pi a równie  w roku
ubieg ym, prosimy w przysz o ci o przesy anie wiadomo ci bezpo rednio na adres poczty
elektronicznej: sekretariat@swierzawa.pl
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z powa aniem
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