
Od: "Anna Urbaniak RGKiOŚ UM w Giżycku" <anna.urbaniak@gizycko.pl>
Do: "'Stowarzyszenie Obrona Zwierząt'" <warminskie@obrona-zwierzat.pl>
Data: 2015-01-09 09:47
Temat: RE: urzad miejski gizycko

Witam,
 
Na ternie Gminy Miejskiej Gizycko w 2014 roku odłowiono 45 psów. W związku z faktem, iż nie mamy
własnego schroniska dla kotów – nie sa one odłwiane.
 
Anna Urbaniak UM Gizycko
 
From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [mailto:warminskie@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Friday, January 09, 2015 12:06 AM
To: "Anna Urbaniak RGKiOŚ UM w Giżycku"
Subject: Re: urzad miejski gizycko
 

Uprzejmie wnoszę  o uściślenie odpowiedzi na pyt. 3 wniosku - precyzyjne wskazanie ilości
psów/kotów odłowionych na terenie Gminy w 2014 r.

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

 

 

Dnia 2015-01-07 12:14 Anna Urbaniak RGKiOŚ UM w Giżycku napisał(a):

 

W odpowiedzi na zapytanie mailowe z dnia 4 stycznia 2015 roku dotyczące udzielenia informacji
publicznej ws. sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami”
informuje, iż:
 

1-2.              W roku 2014 schronisko prowadzone było i jest nadal, przez Przedsiębiorstwo Prowadzenia
Schronisk Dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria Krajewska – Kuncewicz. Wyłapywanie
(odławianie) i dostarczanie psów do schroniska, a w razie konieczności do zakładu
weterynaryjnego, po otrzymaniu polecenia od upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego i
Straży Miejskiej jest zadaniem przedsiębiorcy realizującego umowę na prowadzenie schroniska.

 

 
3.  Na koniec roku 2014 na stanie schroniska znalazły się 132 psy, wśród których są psy odłowione i
oddane właścicielowi, odłowione i zatrzymane w schronisku, psy oddane do adopcji które przebywały w
schronisku oraz psy, które przebywają w schroniskuna stałe i czekają na ewentualna adopcję. Na dzień
dzisiejszy wysterylizowano ok. 100 kotek wolno żyjących oraz ok. 70 kotów wolno zyjacych. Udzielna jest
również pomoc lekarska w razie potrzeby kotom wolno żyjącym, za która koszt ponosi Gmina Miejska
Giżycko.
 
4. Bieżace utrzymanie schroniska kosztowało gminę ok. 151 tys.  Natomiast pomoc kotom wolno żyjącym
(leczenie, sterylizacje, kastracje, karma, opieka nad kociętami, zakup budek dla kotów, zakup woreczków
na psie nieczystości oraz inne) wyniosła ok.  65 tys. zł.
 



W załączeniu przesyłam skan umowy na utrzymanie schroniska wraz z załącznikami.
 
Anna Urbaniak UM Gizycko
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