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szanowna pani

Agnieszka Lechowicz

szanowna pani,

w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wskazania podmiotÓw, ktÓre

na podstawie zawańych z Gminą Nysa w 2018 roku umów dokonują wyłapywania/odławiania

bezdomnych zwieząt oraz zapewniają im opiekę, ilości bezdomnych zwieuąt, ktorym w 2018 roku

zapewniono opiekę na koszt gminy, wysokości wydatków gminy w 201B roku z tytułu realizacji zadania

wynikającego z ustawy o ochronie zwierzĄ, oraz w zakresie udostępnienia kopii umów, dotyczących

zapewnienia w 2018 roku opieki bezdomnym zwiezętom, informuję:

1. Gmina Nysa od 1994 roku prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwieząt w Konradowej, ktore

zostało utwozone mocą Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/377l94 z dnia 26 kwietnia 1994 roku,

odławianiem bezdom nych zwierząt n a teren ie g m i ny zaj mują się pracown icy sch ron iska.

Dane teleadresowe tejjednostki udostępnione zostały na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej

Uzędu Miejskiego w Nysie (ww,bip.nysa,pl), w zakładce Sprawy uzędowe - Schronisko dla

bezdom nych zwierząt. Pon izej wskazuję l in k:

http://www.bip,nysa.pl/index.phn?oid=540134b30d9792ef3OBa6d921657c7da&lpos=2 999&rpo

s=-1 :1#menuscroll

2. opieką nad bezdomnymi zwiezętami zajmuje się schronisko, o ktorym mowa powyzej.

3. W 2018 roku do prowadzonego przez Gminę Nysa schroniska z terenu Ę jednostki samoządu

terytorialnego trafiło 113 psów.

4, Wydatki Gminy Nysa z tytułu realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 2'1 sierpnia
,1997 

r. o ochronie zwieuąt(Dz. U. z2019 r, poz.122t.j.) w 2018 roku wyniosły 148.591,53zł,

w tym:

101.113,47 zł- koszty schroniska,

2g.000,76 zł - obsługa weterynaryjna po godzinach pracy schroniska i zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt,

15,000,00 zł - sterylizacja/kastracja półdziko zyjących kotów oraz ich odrobaczanie,

9.477,30 zł _ zakup karmy na dokarmianie półdziko zyjących kotów w okresie

zimowym.

5. Gmina Nysa nie zawierała w 2018 roku umów dotyczących zapewnienia opieki bezdomnym

zwiezętom, gdyz zadanie z zakresu opieki nad bezdomnymi zwiezętami pzebywającymi

na terenie gminy tutejszy organ wykonuje popzez prowadzenie schroniska, o którym mowa

ż-ce. BIJRMISTRZA

w pkt ,1. niniejszego pisma.

Z up.


