Kolbudy, dnia 19 stycznia 2017r.
WK.1431.1.2017
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
e-mail: pomorskie@obrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2017r. (otrzymany drogą
elektroniczną w dniu 9 stycznia 2017r.) o udzielenie informacji publicznej, poniżej
przedkładam wnioskowane informacje.
Ad. 1
Bezdomne psy z terenu Gminy Kolbudy przekazywane są do Fundacji „Pies Szuka Domu”
z siedzibą w Sulminie.
Ad. 2
Gmina Kolbudy w 2016r. zawarła umowy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom z następującymi podmiotami:
− Fundacja Pies Szuka Domu z siedzibą w Sulminie 73, Gmina Żukowo (dotyczy
bezdomnych psów i zapewnienia opieki nad zwierzętami gospodarskimi);
− Lecznica Dla Koni i Małych Zwierząt Pyliński Andrzej z siedzibą w Trąbkach
Wielkich przy
ul. Gdańskiej 18 (dotyczy całodobowej pomocy zwierzętom
poszkodowanym w wypadkach drogowych);
− Lekarzem weterynarii Piotrem Zadurą z siedzibą w Kolbudach przy ul. Skrzatów 2
(dotyczy opieki nad kotami wolno żyjącymi, usypiania ślepych miotów oraz
znakowania psów).
Ad. 3
Z terenu Gminy Kolbudy odłowionych zostało 57 psów, z czego 45psów zostało
adoptowanych lub wróciło do właściciela – informacja dotyczy okresu od 1 stycznia 2016 do
31 grudnia 2016r.
W zakresie pomocy bezdomnym kotom pragnę poinformować, że Gmina Kolbudy nie
posiada informacji dotyczącej ilości kotów, którym zapewniono szeroko rozumianą opiekę na
koszt gminy. Powyższe wynika z faktu, że Gmina Kolbudy nie wyłapuje dziko żyjących
kotów, jednak prowadzi inne działania zmierzające do zapewnienia im należytej opieki ze
środków budżetowych. Do takich działań zaliczyć należy przede wszystkim działania
Wolontariuszy (z którymi Gmina Kolbudy zawarła porozumienia o współpracy, a także
finansuje koszty dojazdów do zwierząt) – ich główną rolą jest zarówno dokarmianie
(w 2016r. Gmina Kolbudy zakupiła prawie pół tony karmy), ale także nadzór nad zdrowiem

wolno żyjących kotów – w przypadku stwierdzenia konieczności ich leczenia, koty są
przekazywane do Lecznicy z którą Gmina Kolbudy ma podpisaną umowę.
W zakresie leczenia kotów wskazać należy, że w 2016r. Gmina Kolbudy pokryła koszty
leczenia 46 kotów.
Ad. 4
Informuję, że w 2016r. koszt realizacji zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
wyniósł 143 209,05 zł brutto, a kwota ta obejmuje działania związane z ochroną zwierząt, tj.
wyłapywanie bezdomnych zwierząt, pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach
drogowych, opieki nad kotami wolnożyjącymi, współpracą z wolontariuszami oraz zakup
karmy.
Ad. 5
Kopia umów stanowi załącznik do niniejszego pisma.
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