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Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wniosek uprzejmie informuję, że:

Wyłapywaniem/Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dopiewo  w roku 2018 zajmowała się
doraźnie Straż Gminna, a poza godzinami dyżurowania Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie, z którym
Gmina miała podpisaną umowę  (dalej ZUK)

1. 

W ramach podpisanych umów zapewnieniem opieki dla zwierząt bezdomnych w 2018 r. w zależności od
gatunku zajmowali się:

2. 

- ZUK – prowadzący przytulisko na terenie Gminy Dopiewo

- Fundacja Głosem Zwierząt – opieka nad kotami adopcje psów i kotów

- Andrzejem Piaseckim – zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich

- Jarosław Paryzek – opieka weterynaryjna zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych

- Gabinet weterynaryjny „Bahati” Karolina Mazurkiewicz, Agnieszka Wolska S.C– sterylizacja i kastracja
kotów wolnożyjących, usypianie ślepych miotów oraz dokarmianie w miejscu ich przebywania

W 2018 r. w ramach opieki nad zwierzętami zapewniono:3. 

Koty – Gmina Dopiewo podpisała umowę na opiekę, sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących w celu
zmniejszenia ich populacji

Psy przyjęte do przytuliska – 60 sztuk

Koszty  poniesione  w  ramach  zadania  przewidzianego  w  ustawie  o  ochronie  zwierząt  w  roku  2017
przedstawiają się następująco:

4. 
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Zapewnienie opieki w przytulisku –  35 845,59 zł

Zapewnienie miejsca w gospodarstwie – 8 400,00 zł

Zapewnienie  opieki  weterynaryjnej  zwierzętom  poszkodowanym  w  wypadkach  komunikacyjnych  –
7 776,00 zł

Opieka, sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących – 17 600,00 zł

W załączeniu umowy5. 

Z poważaniem,

Paweł Przepióra

Zastępca Wójta Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

tel. 618 906 351

pawel.przepiora@dopiewo.pl

www.dopiewo.pl
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