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Do mz1@obrona-zwierzat.pl • mazowieckie@obrona-zwierzat.pl   Kopiuj
Sebastian Bańbura <sebastian.banbura@nowydwormaz.pl>  

Witam,

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej wysyłam odpowiedzi na pytania na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”,

Jędrzejów, 05.02.2019 r.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej na temat sposobu i skutków
wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o ochronie
zwierząt.

Prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną na adres mazowieckie@obrona-zwierzat.pl krótkiej informacji:

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub
nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?

Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki zajmuje się schronisko Małe Boże
7a, 26-804 Stromiec, z którym współpracuje gmina, bądź przygotowani do tego pracownicy Urzędu Miejskiego
tj. czynności te może podjąć Straż Miejska, informację o znalezionych zwierzętach bezdomnych należy zgłaszać
do Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim - odebranie zawiadomienia przez Straż Miejską w Nowym
Dworze Mazowieckim o znalezieniu bezdomnego zwierzęcia zostaje potwierdzone w miejscu jego znalezienia, z
wykonanych czynności, ustaleń i przyjętego zgłoszenia  sporządzona zostaje notatka urzędowa;

2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2018 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub
nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?

 W roku 2018 Miasto miało podpisane umowy zawarte z lecznicami weterynaryjnymi zlokalizowanymi na terenie
gminy tj. tj: Centrum Zdrowia Zwierząt ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Przychodnia Weterynaryjna Medi-Vet ul. Jana
Nałęcza 37, Gabinet Weterynaryjny ul. Warszawska 27, MASTIF Przychodnia Weterynaryjna ul. Ignacego
Paderewskiego 26 na podstawowe zabiegi.

3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2018 r.? (nie licząc
zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)

Do schroniska zostało przyjętych 27 psy. W przypadku kotów wolno żyjących nie posiadamy informacji o ilości zwierząt.

4. jaki był w 2018 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie,
opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?

Całkowity koszty realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt to 102714,04 zł

5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom w 2018 r.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku.

W załączniku.

Z poważaniem
Agnieszka Lechowicz, prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Pozdrawiam
Julianna Borkowska
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Tel. (22) 512-21-92
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