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Do malopolskie@obrona-zwierzat.pl   Kopiuj Rolnictwo <rolnictwo@gminakoscielisko.pl> •
Sekretarz <sekretarz@gminakoscielisko.pl>  

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

W zakresie umowy ze schroniskiem jest doprowadzanie bezdomnych zwierząt - Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu, ul. Kokoszków 101, jeżeli zachodzi taka konieczność zwierzęta
odławiają także pracownicy urzędu i Straży Gminnej, albo przedstawiciele organizacji zajmujących się
opieką nad zwierzętami działających na terenie gminy

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2020 r. umowy albo komu (imię,
nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

Przychodnia Weterynaryjna w Nowym Targu lek.wet. Bożena Ścirka-Wójciak(opieka weterynaryjna
nad psami w schronisku)
Fundacja Animalsi z siedzibą w Gdyni (pełnomocnik p. Mariola Włodarczyk) do 31.03.2020 r. od
01.04.2020 r. Fyndacja Zwierzęta Podhala (prezes zarządu p. Mariola Włodarczyk) we współpracy z
Przychodnią Weterynaryjną w Białym Dunajcu - lek. wet. Stanisław Lasak (opieka nad psami
poszkodowanymi w wypadkach).
Dodatkowe zlecenia obejmują głównie kastrację/sterylizację kotów, a także leczenie wolnożyjących
kociąt.
Przychodnia Wet. w Białym Dunajcu - lek. wet. Stanisław Lasak, Gabinet Wet. w Zakopanem - lek. wet.
Maciej Wasylkowski, Przychodnia Wet. Tatravet w Zakopanem – lek. wet. Grzegorz Rzucidło,
Espressovet Gabinet Wet. w Dzianiszu – lek. wet. Dagna Biernacka, Gabinet Wet. w Nowym Targu –
lek. wet. Anna Szeliga.

3. ilu bezdomnym zwierzętom ( z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2020 r.? (nie
licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

11 psów i 24 koty

4. jaki był w 2020 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

26 747,71 zł.

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki
bezdomnym zwierzętom w 2020 r.

w załączeniu

Pozdrawiam 

---
Marzena Truchan
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Kościelisko
tel. 182022038
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