
Stare Pole, dnia 20.01.2016 r.  
RGR.604.5.2016 

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt 
ul.11 listopada 29, 28-300 Jędrzejów  

 
 

Urząd Gminy w Starym Polu odpowiadając na złożony w dniu 13 stycznia 2016 roku – za 
pośrednictwem poczty elektronicznej (data wpływu do Urzędu 14.01.2016 r.) – wniosek o 
udzielenie informacji publicznej informuje: 
 
Pytanie 1.Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 r. umowy 
albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania 
bezdomnych zwierząt? 
Odpowiedź: 
Ad. 1. Gmina w 2015 r. miała podpisaną  umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony 
Zwierząt OTOZ „Animals” ul. Świętojańska 41/16 ,81-391 Gdynia , Schronisko w Tczewie  
( w roku 2016 jest podobnie przy czym zmieniła się siedziba ANIMALS – Bojano g. Szemud)  
Pytanie 
2. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2015 r. umowy albo 
komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki 
bezdomnym zwierzętom? 
Odpowiedź 
Ad. 2. Gmina w 2015 r. miała umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt 
OTOZ „Animals” ul. Świętojańska 41/16 ,81-391 Gdynia , Schronisko w Tczewie  
( w roku 2016 jest podobnie przy czym zmieniła się siedziba ANIMALS – Bojano g. Szemud)  
oraz gabinetem weterynaryjnym ANIVET, 82 – 220 Stare Pole , ul. Grunwaldzka 5a. 
Pytanie 
3. Ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 
2015 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich) 
Odpowiedź 
Ad. 3. W 2015 r. na koszt Gminy zapewniono opiekę bezdomnym zwierzętom: 
- psy -  6 
- koty - 4 
Pytanie 
4. Jaki był w 2015 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? 
Odpowiedź 
Ad. 4. W 2015 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 
wyniósł 16 354,07 zł. 
  
Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o 
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2015 r. 
 
 
Załącznik 
- skan kopii umowy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”  
. - skan kopii umowy z Gabinetem Weterynaryjnym ANIVET ,  
 


