
Biuletyn Informacji Publicznej <bip@nowydwormaz.pl> 22.1.2018 10:35

FW: Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprawione gotowe do
wysylki
Do mazowieckie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy:

Dotyczy: wniosku z dnia 15 stycznia 2018r. znak spr. OR 1431.3.2018 o udostępnienie informacji publicznej. Skan umów w
załączniku

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub
nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

Brak takich umów.

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub
nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

Fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych
ul. Modlińska 107B,
05-110 Jabłonna
zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem:
0000372116,
Regon: 142749794, NIP: 536-18-98-580
reprezentowanym przez: Członka Zarządu Panią Iwonę Kowalik

Centrum Zdrowia Zwierząt Marta i Dariusz Traczyk Przychodnia Weterynaryjna ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, 05 – 101
Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531 115 50 90 REGON 1466090576

MASTIF Przychodnia Weterynaryjna
Ewa Dunal
ul. Ignacego Paderewskiego 26 , 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531 102 36 55 REGON 011917201

Gabinet Weterynaryjny lek. wet. T. Ziomek Ul. Warszawska 27 , 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531 102 53 06 REGON: 011631207

Przychodnią Weterynaryjną „ Medi – Vet „ s. c.
Sławomir Fajkowski, Mirosława Sosnowska-Ambroziak ul. Jana Nałęcza 37 , 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531 15 07 212 REGON 017254546

3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2017 r.? (nie licząc
zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

W ramach programu" Utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku" przyjęto 73 szt w tym przyjęcie 10 szt psów
bezpańskich realizowane jest w ramach umowy dzierżawy terenu przez fundację, wykonano ok 260 zabiegów
weterynaryjnych i wydano 572 kg karmy.

4. jaki był w 2017 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie,
opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

Koszt realizacji zadania na opiekę ad bezpańskimi psami wyniósł: 177 120 zł. Natomiast opieka weterynaryjna tj
wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnym zwierzętom ( psy, koty ) tylko z terenu miasta Nowego Dworu
Mazowieckiego a także wydawanie karmy dla zwierząt wyniósł:
43 141 zł

Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom w 2017 r.

pozdrawiam
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