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FW: wniosek o udzielenie informacji publicznej-WO.1431.8.2020
Do pomorskie@obrona-zwierzat.pl

Odpowiadając na e-mail z dnia 4 marca 2020 r.- wniosek o udostępnienie informacji publicznej, udzielam
odpowiedzi na zadane pytania:
1.

z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2019 r. umowy albo komu (imię, nazwisko
lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?
Odp.: Bezdomne psy były wyłapywane/odławiane przez pracowników Administracji Zasobów
Komunalnych w Czersku (jednostka organizacyjna Gminy) w ramach zadań statutowych. Gmina Czersk
nie odławia kotów wolnożyjących, wymienione koty są odławiane jedynie w przypadkach potrzeby
udzielenia pomocy weterynaryjnej.

2.

z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2019 r. umowy albo komu (imię, nazwisko
lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?
Odp.: Z OTOZ Animals z siedzibą w Bojano przy ul. Rzemieślniczej 2, 84-207 Koleczkowo na opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czersk oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Ponadto
umowy z 2 gabinetami weterynaryjnymi na świadczenie usług weterynaryjnych.

3.

ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2019 r.? (nie licząc
zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)
Odp.: 52 bezdomnym psom, kotów nie wyłapywano. Opiekę nad kotami wolnożyjącymi, w tymi ich
dokarmianie realizują społeczni opiekunowie poprzez karmienie kotów wolnożyjących zakupioną i wydaną
przez Gminę karmą. Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku poprzez podejmowanie interwencji
w sprawach kotów wolnożyjących.

4.

jaki był w 2019 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Odp.: 77.817,32 zł.

5.

ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2019 r.
Odp.: W załączeniu.

Z poważaniem
Grzegorz Zabrocki

Sekretarz Gminy
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