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Pruszków, 25.01,20l'6 r,

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzys zenia Ob rona Zw ierząt

ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

mazow i e c ki e @o br o na-zw i e r zat. pl

W odpowiedzinawniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że:

1. Bezdomne zwierzęta z terenu miasta Pruszkowa w 2015 r. były odławiane przęz
funkcj onariuszy Eko-Patrolu Strazy Miej skiej w Pruszkowie.

ż. Opiekę nad bezdomnymi zwterzętami z terenu miasta Pruszkowa w 2015 r.

sprawowało Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwterząt z siedzibą
w Pruszkowie przy Al. Wojska Polskiego 72185 oraz Fundacja im. l20-1ecia
Towarzystwa Opieki nad Zwięrzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie przy
ul. Podkowińskiej 2 prowadząca schronisko dla bezdomnych zwterząt w Milanówku
przy ul. Brwinowskiej 48 .

Opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Pruszkowa
w 20l5 r. sprawowali w okresie:
- od 01.01.20l5 r. do 25.01,2015 r, - Pani Sylwia Szymańska orazPaniKatarzyna
Wawrowska prowadzące przychodnie weterynaryjne Weterynarz,com.p1 s.c.

z siedzibami w Pruszkowie przy Al. Wojska Polskiego 36a i ul. Hubala7,

- od 26.01 .2al5 r. do 3I.I2.20I5 r. -Pan Rafał Stachurski prowadzący dzińalnośc
gospodarczą pod nazwą Przychodnia Weterynaryjna Vet Care Rafał Stachurski
z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Majowej 3.

3. W 2015 r. zapewniono opiekę 82 bezdomnym psom z terenu Pruszkowa.
Wykonano 190 sterylizacji i kastracji bezdomnym psom i wolnozyjącym kotom.
Udzielono interwencyjnej opieki weterynaryjnej 57 odłowionym psom i kotom.
Dofinansowano w 50oń koszty kastracji i sterylizacji I29 zwierzętom posiadającym
swoich właścicieli

4. Koszt realizacji całego zadaniaprzewidzianego ustawą o ochronte zwterząt w 2015 r
wynosił 324 058,94 zł

W załączeniu:
o Skan Umowy nr OSO/I0/20l5
. Skan Umowy nr OSO/l212015
o Skan Umowy nr OSO/l7120l5
o Skan Umowy nr OSOl24l20 l5 wraz z aneksem do umowy z dnia
. Skan Umowy nr OSOl142l20I5
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