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Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie - gmina Gniew
Do pomorskie@obrona-zwierzat.pl <pomorskie@obrona-zwierzat.pl>  

Witam,
Urząd Miasta i Gminy w Gniewie w związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat
sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” informuje:

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?

OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  w Starogardzie Gdańskim. 83-200 Starogard Gdański
ul. Hermanowska 24

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?

OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  w Starogardzie Gdańskim. 83-200 Starogard Gdański
ul. Hermanowska 24

Gminne Centrum Reagowania - Referat Urzędu Miasta i Gminy Gniew

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)

PSY - Łącznie w 2019 roku na terenie gminy Gniew odłowiono 39 psów z czego 18 psów trafiło do
właściciela, 6 psów trafiło do adopcji a 15 psów trafiło do schroniska.
KOTY - łącznie w 2019 roku odłowiono 102 koty wolnożyjące w celu wykonania zabiegów
sterylizacji/kastracji, leczenia w zależności od potrzeb.

4. jaki był w 2019 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie,
opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Koszt opieki nad zwierzętami w 2019 r.:

wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie - 49 632,10 zł
Zakup samochodu w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 41 216,50 zł 
ŁĄCZNY KOSZT - 90 848,60 zł

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

Umowy w załączeniu.

Pozdrawiam
Piotr Olszewski

Jędrzejów, 04.03.2020 r.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną na adres  pomorskie@obrona-zwierzat.pl (uwaga: adres bez polskich
znaków diakrytycznych) krótkiej informacji:
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