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Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia
Obrona Zwierz4t
ul. 1l Listopada 29
28-300 Jgdrzej6w

W odpowiedzi na Pani wniosek dotycz4cy udzielenia informacji publicznej na temat

sposobu i skutk6w wykonywania zadania ,,opieka nad bezdomnymi zwierzgtami i ich

wylapywanie" uprzejmie informujE, 2e:

Ad. 1iAd.2
Miasto Siedlce w 2016 r. mialo zawart1 umowE na odlawianie bezdomnych zwierzEt,

calodobow4 opiekg weterynaryjn4 zPrzychodni4 Weterynaryjn4 dla Zwierz4t Marek Pasiak

ul. Graniczna 38, 08-119 Siedlce oraz na przyjmowanie, utrzymywanie i transport

bezdomnych ps6w odlowionych z terenu Miasta Siedlce ze Schroniskiem dla Bezdomnych

Zwierz4t s.c. ul. B4k6wka, 07-300 Ostr6w Mazowiecka.

Ad.3

W 2016 r. z terenu Miasta Siedlce odlowiono:

- 191 ps6w, z czego i00 ps6w przekazano do schroniska, 2l ps6w adoptowano, 59 ps6w

zwr6cono wlaScicielowi, 9 ps6w zostalo poddanych eutanazji lub padlo w trakcie leczenia,

w stosunku do 2 wlaScicieli ps6w toczy sig postgpowanie sqdowe,

- 81 kot6w,zczego 49 oddano do adopcji, 14 kot6wpo wyleczeniu sterylizacji lub kastracji

wypuszczono w pobliZu miejsca znalezienia. 18 kot6w poddano eutanazji lub padlo w trakcie

leczenia,

- 4l innych zwrerz4td. ptaki, sarny, wiewi6rki, chomik, Zolw, w4z, kuna, jenot itp.

Opieka nad wolno zyj4cymi kotami polega na sterylizacji i kastracji kot6w,

wydawaniu karmy dla spolecznych opiekun6w kot6w zarejestrowanych w lJrzEdzie Miasta

Siedlce w okresie zimowym, leczeniu kot6w chorych, adopcji kot6w. Miasto Siedlce

podejmuje dzialania edukacyjne maj4ce na celu propagowanie wla6ciwych postaw wobec

zwierz4t poprzez wsp6ldzialanie z lokalnymr organizacjami pozarzqdowymi, kt6rych

statutowym celem jest ochrona zwierzEt, mediami, szkolami (informacje o chipowaniu,

sterylizacji i kastracji ps6w i kot6w, dokarmianiu i opiece nad kotami wolno Zyj1cymr) oraz



zakladami leczniczymi dla zwierzEt zlokalizowanymi na terenie miasta Siedlce. W 2016 r.

udzielono pomocy weterynaryjnej ponad 100 kotom dostarczonym przez spolecznych

opiekun6w kot6w do zaklad6w leczniczych dla zwierzqt oraz zakupiono 1927 kg suchej

karmy dla kot6w.

W 2016 roku wysterylizowano 317 kotek i 69 suk oraz wykastrowano 122 kot6w i 48 ps6w.

Ad.4

Koszt caloSci realizacji zadania na opiekg nad bezdomnymi zwierzqtami oraz

zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt w 2016 r. wyni6sl 444 851,63 zl (oplaty jednorazowe za

transport i przyjEcie ps6w do schroniska + ryczalt (miesiEczny) za utrzymanie i gotowoSd do

przyjmowania ps6w, opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzgtami i wolno Zyjqcymi

kotami, odlawianie bezdomnych zwierzqt, sterylizacja i kastracj a zwierzqt, karma dla kot6w

wolno Zyj4cych. chipowanie ps6w, uprz4tanie zwierz4t padlych wraz z przekazanrem zwiok

zwierzgcy ch do zbiornicy padliny).

Ad.5
W zal4czeniu skan umowy ze schroniskiem.

p.o, Naczelnik
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