
                                                                                                  Załącznik do                     
                                                                                                      Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

                       oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina 
 

 
ZADANIA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW SPOSÓB WYDATKOWANIA 

 
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 

w schronisku dla zwierząt od dnia 01.04.2016 r. 
do 31.03.2017 r. 

 
2016 r.               210 000,00 zł 
od 01.01.2017r  
do 31.03.2017r  70 000,00 zł 

 
Zgodnie z przeprowadzonym konkursem 
ofert - zawarta umowa  
Nr…/GK/2016-…. .w dniu …………. r.  
z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami  
 

 
2. Opieka nad wolno Ŝyjącymi kotami, w tym ich 

dokarmianie 
 

 
   9.500,00 zł 

w tym: 
 
2016 rok - 8.500,00  zł  
(w tej wartości zawarta juŜ umowa 
nr 1/GK/2016-303 z dnia 
13.01.2016 r. na wartość 3 000,00 zł) 
2017 rok – 1.000,00 zł 

 

  
Poprzez zlecenie: 
- zadań publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.); 

- świadczenia usług i dostaw, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 2164) 
 

 
3. Odławianie bezdomnych zwierząt 
 

 
Wysokość zgodnie z pkt.1 

 
Zgodnie z przeprowadzonym konkursem 
ofert - zawarta umowa nr.. /GK/2016-…. 
w dniu ……………. r. z Towarzystwem 
Opieki Nad Zwierzętami   
 



  

 
4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt 

w schronisku dla zwierząt 

 
jw. 

 
Zgodnie z przeprowadzonym konkursem 
ofert - zawarta umowa nr.. /GK/2016- 
w dniu ………….. r. z Towarzystwem 
Opieki Nad Zwierzętami   
 

 
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 

zwierząt 
 

 
jw. 

 
Zgodnie z przeprowadzonym konkursem 
ofert - zawarta umowa nr.. /GK/2016-…… 
w dniu ………..…. r. z Towarzystwem 
Opieki Nad Zwierzętami   
 

 
6. Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji 

zwierząt oraz usypianie ślepych miotów 

 
41.985,00 zł 

w tym: 
 
2016 rok – 29.985,00 zł 
2017 rok – 12.000,00 zł 

 
Poprzez zlecenie: 
- zadań publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.); 

- świadczenia usług i dostaw, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych Dz.U. z 2015 r., 
poz. 2164) 
 



  

 
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierząt 

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Koninie Sp. z o. o 
– na terenie zaplecza parku 

im. F. Chopina ul. Dmowskiego 2 

 
Poprzez zlecenie: 
- zadań publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze  zm.); 

- świadczenie usług i dostaw, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych Dz.U. z 2015 r., 
poz. 2164) 

 
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt 

 
Wysokość zgodnie z pkt.1 

(tabeli) 

 
Zgodnie z przeprowadzonym konkursem 
ofert - zawarta umowa nr.. /GK/2016-…… 
w dniu ……….. r. z Towarzystwem Opieki 
Nad Zwierzętami   
 

 
9. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt 

- od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z Uchwałą 
Nr 202 Rady Miasta Konina z dnia 
28 października 2015 roku wprowadzono opłatę 
od posiadania psów. Zwalnia się właściciela psa z 
opłaty jednorazowej w danym roku, w którym 
przeprowadzono czipowanie psa 
 

 
 

- 

 
Od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z Uchwałą 
nr 202 Rady Miasta Konina z dnia 28 
października 2015 r. wprowadzono opłatę od 
posiadania psów.  
Zwalnia się właściciela psa z opłaty 
jednorazowej w danym roku, w którym 
przeprowadzono czipowanie psa 

 
10. Działania edukacyjne m.in. w zakresie 

odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 
zwierzętami  

 

Wysokość zgodnie z pkt.1 
(tabeli) 

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem 
ofert - zawarta umowa nr.. /GK/2016-…… 
w dniu ……….  r..  z Towarzystwem Opieki 
Nad Zwierzętami 

 


