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 W odpowiedzi na Państwa wniosek, dotyczący udostępnienia informacji publicznej, 

informuję iż w dniu 5.11. 2012 r miasto Augustów zawarło umowę z Panem Zygmuntem 

Dworakowskim, prowadzącym działalność gospodarczą jako firma Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt  Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska. 

Przedmiotowa umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 

2015 r.  

Umowa zobowiązywała wykonawcę do wyłapywania bezdomnych zwierząt na telefoniczne 

lub pisemne zlecenie zamawiającego. 

Przedmiotowa umowa została rozwiązana w dniu 29 kwietnia 2015 r i przestała obowiązywać 

od dnia 30 czerwca 2015 r. 

Podstawą rozwiązania umowy było nie wywiązywanie się wykonawcy z zobowiązań 

umownych. W szczególności : 

a) naruszenia przez wykonawcę obowiązku humanitarnego traktowania zwierząt, co 

wynikało z kontroli przeprowadzonej  w dniu 13 stycznia 2015 r. oraz wystąpienia 

pokontrolnego Delegatury NIK w Olsztynie, 

b) uniemożliwienia w dniu 13 stycznia 2015 r. przeprowadzenia pełnej kontroli realizacji 

umowy, 

c) pobieranie opłat od mieszkańców Miasta Augustów z tytułu odłowy i utrzymania psa 

w schronisku, 

d) brak kastracji i sterylizacji zwierząt, 

e) brak należytej ewidencji i znakowania zwierząt oraz związany z tym brak 

identyfikacji zwierząt znajdujących się w schronisku , 

f) brak skutecznych adopcji przetrzymywanych zwierząt, 

g) niezgodne z obowiązującymi przepisami warunki bytowania zwierząt, 
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h) wydawanie odłowionego psa właścicielom po niezasadnie długim okresie     

oczekiwania. 

Jednocześnie zobowiązano wykonawcę do przetrzymania zwierząt z terenu m. Augustowa 

w schronisku do czasu ich odbioru przez wskazaną przez urząd osobę.  

Na drodze przeprowadzonego przetargu wyłoniono nowego wykonawcę usługi 

polegającej na wyłapywaniu, przejęciu, zapewnieniu opieki i utrzymania bezdomnym 

zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów. Nowym wykonawcą jest „Sonieczkowo” 

Schronisko i Fryzjer dla zwierząt Marta Chmielewska, Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 

Augustów. 

Przebywające psy w schronisku w Radysach zostały odebrane w dniu 29-30 grudnia  

2015 r. Przekazano 85 psów w tym 3 psy były odłowione z terenu miasta Augustów w 

2015 roku. 

Koszty jakie poniosło miasto w roku 2015 w związku z wyłapywaniem i utrzymaniem 

bezdomnych zwierząt w schronisku wyniosły: 175 200, 00. Miasto nie poniosło 

dodatkowych kosztów z tytułu kastracji i sterylizacji. W załączeniu przesyłamy 

kserokopie umów podpisanych ze schroniskiem w Radysach oraz ze schroniskiem w 

Żarnowie Pierwszym.  

Krystyna Ttrzaskowska  


