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Siedlce, 26 stycznia20l6 r.

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia
Obrona Zwierzqt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jgdrzej6w

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 13 stycznia 2016 r. dotyczqcy udzielenia

informacji publicznej na temat sposobu i skutk6w wykonywania zadania ,,opieka nad

bezdomnymi zwierzEtarti oruz zapobieganie bezdomnoici zwierzqt" nprzejmie informujg, ze:

Ad. 1iAd.2
Miasto Siedlce w 2015 r. mialo zawartq umowg na odlawianie bezdomnych zwierz4t

i transport ps6w do schroniska, calodobow4 opiekg weterynaryjn4 z Przychodniq

Weterynaryjn4 dla Zwierzqt Marek Pasiak ul.Graniczna 38, 08-119 Siedlce oraz na

przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych ps6w odlowionych z terenu Miasta Siedlce ze

Schroniskiem dla BezdomnychZwierzqt s.c. ul. B4k6wka, 07-300 Ostr6w Mazowiecka.

Ad.3

W 2015 r. na terenie Miasta Siedlce odlowiono - 217 bezdomnych ps6w, z czego do

schroniska przekazano - 98 ps6w, adoptowano - 18 ps6w, zwr6cono wlaScicielom - 86 ps6w,

poddano eutanazji lub padlo w wyniku wypadk6w komunikacyjnych i chor6b - 15 ps6w oraz

odlowiono 67 kot6w, z czego 28 kot6w adoptowano, 1 zwr6cono wlaScicielowi, 8 kot6w po

wyleczeniu, sterylizacji lub kastracji wypuszczono w pobliZu miejsca znalezienia. 3 Slepe

mioty uspano, 15 kot6w poddano eutanazji lub padlo w trakcie leczenia,12 kot6w przebywa

aktualnie w zaldadzie leczniczym dla zwier z4t.

Opieka nad wolno ?yjEcymi kotami polega na sterylizacji i kastracji kot6w, wydawaniu

karmy dla karmicieli kot6w zarejestrowanych w Urzgdzie Miasta Siedlce w okresie

zimowym, leczeniu kot6w chorych, adopcji kot6w. Miasto Siedlce podejmuje dzialania

edukacyjne maj4ce na celu propagowanie wlaSciwych postaw wobec zwierz4t poprzez

wsp6ldzialanie z lokalnymi mediami (informacje o chipowaniu, sterylizacji i kastracji ps6w i

kot6w, dokarmianiu kot6w wolno ?yj4cych w okresie zimy) oraz zakladami leczniczymi dla

zwierzqt zlokalizowanymi na terenie miasta Siedlce.

W 2015 roku wysterylizowano 271kotek i 67 suk oraz wykastrowano 99 kot6w i 49 ps6w.



Ad.4

Koszt caloSci realizacji zadarria na opiekg nad bezdomnymi zwierzgtarni oraz

zapobiegania bezdomnoSci zwierz4t w 2015 r. wyni6str 418 I18,48 zl (optaty jednorazowe za

przyjgcie ps6w do schroniska + ryczah (miesigczny) za utrzymanie i gotowoS6 do

przyjmowania ps6w, opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzgtarni, odlawianie

bezdomnych zwierz1t, transport ps6w do schroniska, sterylizacja i kastracja bezdomnych

zwierzqt, karma dla kot6w wolno iryjqcych, chipowanie ps6w, uprzqtarie zwierz4t padlych

wraz z przekazaniem zwlok zwierzEcych do zbiomicy padliny, zakttp klatek pulapek do

odlawiania wolno zyj4cych kot6w).

Ad.5
W zalqczeniu skan umowy ze schroniskiem.
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