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ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Wójt Gminy Starogard Gdański na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1429 z późn. zm.) udziela odpowiedzi
na następujące pytanie:
1
2

3

4

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?
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?
– odp. na pytanie 1 i pytanie 2: Gmina Starogard Gdański realizację:
a) zadania publicznego pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt, wyłapywanie, transport
i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom” w roku 2020 zleciła Ogólnopolskiemu
Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals, z siedzibą ul. Rzemieślnicza 2, Bojano,
84-207 Koleczkowo, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000069730;
b) zadania publicznego pn.: Zapewnienie opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku
interwencji zwierzętami gospodarskimi na terenie Gminy Starogard Gdański” w roku
2020 zleciła Gospodarstwu Rolnemu Ewa Wójcik, ul. Miodowa 17, 83 -200 Okole, NIP:
5921606332, REGON 192367326.
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)
- W ramach zawartej na rok 2020 umowy z OTOZ Animals pt.:” Odławianie, transport
i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Starogard Gdański miejsca w schronisku
dla zwierząt”:
a) 51 bezdomnych psów odłowiono i przyjęto do schroniska, zapewniając opiekę;
b) 24 bezdomnych kotów przyjęto do schroniska, zapewniając opiekę;
c) 41 bezdomnych psów trafiło do adopcji;
d) 15 bezdomnych kotów trafiło do adopcji.
jaki był w 2020 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt
(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? - Roczne koszty
Gminy Starogard Gdański w roku 2020 na realizację „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Starogard Gdański na
rok 2020” wyniosły 82 325,00 zł.
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ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2020 r
- Skany umów w załączeniu:
a. umowa Nr GKM.272.1.2020 z dn. 02.01.2020r. na świadczenia usług weterynaryjnych;
b. umowa Nr GKM.272.7.2020 z dn. 18.02.2020r. na świadczenie usług związanych z
zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami
gospodarskimi na terenie Gminy Starogard Gdański;
c. umowa Nr GKM.6140.2.2020 z dn. 02.03.2020r. pod tytułem: Odławianie, transport i
zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Starogard Gdański miejsca w
schronisku dla zwierząt z zał. Nr 1, 3, 4 i 6.
Opracowano na podstawie dostępnej w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim dokumentacji.
Z wyrazami szacunku
Damian Plewako
Inspektor ds. organizacyjno-technicznych
/dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
Odpowiedź przygotował(a):
Anita Schleser - Inspektor ds. komunalnych i gospodarki odpadami
urzad@ugstarogard.pl ; tel. 585625067
Załączniki:
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5.
Otrzymują:
1.
2.

Załącznik Nr 1 - ADM.1431.8.2021.DP Załącznik Nr 1_umowa schronisko GKM.6140.2.2020
Załącznik Nr 2 - ADM.1431.8.2021.DP Załącznik Nr 2_zał. 3, 4 i 6 do umowy GKM.6140.2.2020
Załącznik Nr 3 - ADM.1431.8.2021.DP Załącznik Nr 3_skan umowy Gospodarstwo Rolne Ewa
Wójcik na 2020 rok
Załącznik Nr 4 - ADM.1431.8.2021.DP Załącznik Nr 4_skan umowy Lecznica Weterynaryjna
Załącznik Nr 5 - ADM.1431.8.2021.DP Załącznik Nr 5_oferta OTOZ Animals z dn. 22.01.2020
a/a
wnioskodawca
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