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Sekretariat Burmistrza Czerska <urzad_miejski@czersk.pl>
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Do pomorskie@obrona-zwierzat.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 5 lutego 2021 r. (e-mail), udzielam
odpowiedzi na zadane pytania:
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?
Odpowiedź: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Dworcowa 31 , 89-650 Czersk.
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?
Odpowiedź:
- Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt – OTOZ Animals. Rada Krajowa ul. Rzemieślnicza 2,
84-207 Bojano,
- schronisko w Starogardzie Gdańskim , ul . Hermanowska 48, 83-200 Starogard Gdański.
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)
Odpowiedź: 40 psom . 23 z nich trafiło do swoich właścicieli, a 17 do schroniska OTOZ Animals.
Koty bezpańskie mają swoich stałych opiekunów - karmicieli, którzy otrzymują od gminy karmę na ich
dokarmianie. Dokładna liczba nie jest znana, gdyż zwierzęta te nie są kastrowane.
4.

Jaki był w 2020 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
Odpowiedź: 20 000 zł.
5.

Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie
opieki bezdomnym zwierzętom w 2020 r.
Odpowiedź: Umowa z OTOZ Animals (w załączeniu).
Z poważaniem
Grzegorz Zabrocki
Sekretarz Gminy

Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miejski w Czersku określone są w komunikatach dostępnych na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czersk: h ps://bip.czersk.pl/2053.html .
Otrzymana przez Państwa wiadomość oraz załączone do niej pliki są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są
Państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość wraz z jej załącznikami ze
swojego urządzenia. Nie powinni Państwo także ujawniać otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać, zachowywać, dystrybuować
żadnej kopii otrzymanych informacji.
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