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Do malopolskie@obrona-zwierzat.pl  

Sz. P. Agnieszka Lechowicz - prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 05.02.2019r. informuję:

 1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 r. umowy albo komu (imię, nazwisko
lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

Schronisko dla bezdomnych zwierząt Celina Pawluśkiewicz Kokoszków 101, Nowy Targ,
Fundacja Animalsi ul. Plac Kaszubski 8/606 81-350 Gdynia, pełnomocnik na terenie powiatu tatrzańskiego
Pani Mariola Włodarczyk ul. Sienkiewicza, Zakopane,
zwierzęta są także odławiane przez STraż Gminną lub pracowników urzędu,

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 r. umowy albo komu (imię, nazwisko
lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

Schronisko dla bezdomnych zwierząt Celina Pawluśkiewicz Kokoszków 101, Nowy Targ,
Fundacja Animalsi ul. Plac Kaszubski 8/606 81-350 Gdynia, pełnomocnik na terenie powiatu tatrzańskiego
Pani Mariola Włodarczyk ul. Sienkiewicza, Zakopane,
opiekę weterynaryjną świadczyli: Przychodnia Weterynaryjna w Nowym Targu Bożena Ścirka ul. Kolejowa
149, Przychodnia Weterynaryjna w Białym Dunajcu Stanisław Lasak ul. Gen. Galicy 72a oraz Gabinet
Weterynaryjny w Zakopanem Maciej Wasylkowski ul. Do Tadziaków 1

3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2018 r.? (nie licząc
zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

6 psów, 9 kotów

4. jaki był w 2018 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

25 566,84zł (w tym koszty stałej gotowości do świadczenia usług)

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2018 r.

w załączeniu (w jednym pliku umowa ze schroniskiem i fundacją Animalsi)

Z poważaniem 
---
Marzena Truchan
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Kościelisko
tel. 182022038
--
Zmiana adresu z sekretarz@koscielisko.com.pl na sekretarz@gminakoscielisko.pl
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