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Prezes
Stowarzyszenia Obrona
Zwierząt

Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 10, ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. nr 112, póz. 1198 z póz. zm.) Urząd Gminy Augustów udziela informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie".

Ad. 1.Gmina Augustów posiadała w 2013 r. umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
we wsi Radysy gm. Biała Piska na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy
Augustów.

Ad. 2. Gmina Augustów posiadała w 2013 r. umowę na zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt we wsi Radysy gm. Biała Piska.

Ad. 3. Do dnia sporządzania powyższej informacji nie wpłynęło sprawozdanie ze Schroniska
dla bezdomnych zwierząt w Radysach.

Ad. 4. Wydatki poniesione na to zadanie w 2013 r. wyniosły 51 240,00zł
Ad. 5. W załączeniu kopia umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Radysach na

wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
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Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 10, ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. nr 112, póz. 1198 z póz. zrn.) Urząd Gminy Augustów udziela informacji
publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi
zwierzętami i ich wyłapywanie".

Ad. 3. Zgodnie z informacją otrzymaną ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach w
2013 r. z trenu Gminy Augustów odłowiono i umieszczono w schronisku 22 psy.

Jednocześnie informuje, że w ubiegłym roku z terenu gminy nie wpłynęło żadne
zgłoszenie dotyczące obecności dziko żyjących kotów, w związku z tym nie prowadzono działań
związanych z opieką nad tymi zwierzętami i ich dokarmianiem. W 2013 r. nie było zgłoszeń
dotyczących udzielenia w nagłych przypadkach pomocy weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom,
ani zgłoszeń o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie gminy
Augustów.
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