Wójt Gminy
Starogard Gdański
Nr sprawy: ADM.1431.3.2019.DP

Starogard Gdański 7 lutego 2019 r.
Agnieszka Lechowicz
Prezes
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Jędrzejów ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
Adres poczty elektronicznej:
pomorskie@obrona-zwierzat.pl

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Wójt Gminy Starogard Gdański na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) udziela odpowiedzi
na następujące pytania:
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? - Gmina Starogard Gdański informuje, że w 2018 r. podpisaną umowę
na wyłapywanie psów z schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim.
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? - Za zapewnienie opieki wyłapanym bezdomnym psom na podstawie umowy
usługę świadczyło schronisko dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim.
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) - 49 psów.
4. jaki był w 2018 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? - 91221,70
5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2018 r. – Umowa w załączeniu.

Odpowiedź przygotował:
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Załączniki:
1. ADM.1431.3.2019.DP Załącznik Nr 1 - umowa OTOZ 2018 dotycząca zapewnienia właściwej
opieki oraz znajdowanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierzą z terenu Gminy
Starogard Gdański
Otrzymują:
1. a/a
2. wnioskodawca
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