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Temat: Odpowiedź na wniosek z dnia 4 stycznia 2014 r.

 Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt   
 

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 4 stycznia 2015 r., złożony w trybie ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 782), w sprawie
udostępnienia informacji publicznej dotyczącej sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka
nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, uprzejmie wyjaśnia się, co następuje:
 
Ad. 1. i Ad. 2.
W 2014 roku Miasto Mińsk Mazowiecki miało zawartą umowę z Panią Marzeną Golańską
prowadzącą działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO z siedzibą w
Zamieniu, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w ramach której Pani Golańska odławiała
zwierzęta bezdomne (z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki), umieszczała je w schronisku dla zwierząt,
a także zapewniała im całodobową opiekę weterynaryjną. 
W 2014 roku Miasto Mińsk Mazowiecki udzieliło doraźnie zlecenia Przychodni Weterynaryjnej „Na
Skraju” przy ulicy Topolowej 4 lok. 6 w Mińsku Mazowieckim na leczenie wolnożyjących kotów
(przed wykonaniem zabiegów sterylizacji i kastracji) z terenu Mińska Mazowieckiego.
Ad. 3.
W 2014 roku zapewniono opiekę 29 psom (w tym 4 psy zostały odebrane przez ich właścicieli, 2
bezdomne psy zostały oddane do adopcji, a 23 bezdomne psy zostały oddane do schroniska dla
zwierząt w Kolnie przy ul. Wesołej 12).
Ad. 4.
W 2014 roku poniesiono poniższe koszty:
- odłowienie, przetrzymanie, transport i umieszczenie zwierzęcia w schronisku: 53.751,00 zł.
- zwierzęta bezdomne, którym zapewniono opiekę weterynaryjną: 16.993,00 zł.
- odłowienie, przetrzymanie i oddanie właścicielowi lub oddane do adopcji: 2.952,00 zł.
- opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 15.000,00 zł.
- zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację/kastrację wolnożyjących kotów: 15.000,00
zł.
Ad. 5.  
W załączeniu przesyłam skan wnioskowanej umowy.
 
Z poważaniem,
 
Wioletta Wójcicka
Inspektor ds. dokumentacji organu wykonawczego
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 53

 


