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Na podstawie art. 10 i 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz.U z 2001, Nr 112, póz. 1198 z późn. zm), w odpowiedzi na e-mail z dnia 6 stycznia

2014 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania

zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania w 2013 roku uprzejmie informuję.

*̂  Wyłapywanie na terenie Gminy Miasta Działdowo bezdomnych zwierząt i ich

przetrzymywanie oraz zapewnienie opieki w roku 2013 było realizowane przez schronisko dla

bezdomnych zwierząt w miejscowości Pawłowo k/Ciechanowa oraz przez Schronisko dla

bezdomnych zwierząt z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

W roku 20 1 3 ujęto 15 bezdomnych psów i zapewniono im opiekę na koszt gminy.

Usługi weterynaryjne w zakresie leczenia bezdomnych zwierząt w roku 2013 świadczył

przedsiębiorca tj. ANIMALS s. c lek. wet. Henryk Jerzy Worobiej, Magdalena Kubińska- Przybyło

ul. Zamkowa 5, 13-200 Działdowo, który zawarł z Gminą stosowną umowę i posiadał wymagane

prawem zezwolenia oraz zgody niezbędne do ich świadczenia. Padłe bezdomne zwierzęta domowe

były odbierane w roku 2013 przez osobę, która świadczyła usługi polegające za zbieraniu padłych

zwierząt z terenu miasta Działdowa tj. Pan Mieczysław Adamowicz, Jabłonowo 2,

^̂  13-230 Lidzbark. Podobnie jak w powyższych przypadkach Gmina również z tym przedsiębiorcą

zawarła umowę w 2013 roku na świadczenie usług związanych z odbiorem i utylizacją padłych

zwierząt.

Poniesiony przez Gminę Miasto Działdowo koszt całego zadania przewidzianego ustawą

o ochronie zwierząt w roku 201 3 wyniósł ok. 74.900 zł

Za utrzymanie psów w schronisku Miasto ponosiło opłaty w stosunku miesięcznym

(iloczyn ilości zwierząt przebywających pod opieką i stawki za dzień utrzymania).

Kwoty te stanowiły wydatek uwzględniony w założeniach do budżetu miasta Działdowo na dany

rok.
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