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Odpowiadaj4c na Paristwa wniosek z dnia 05.02.2021 r. o udzielenie informacji
publicznej w zakresie:

,,1. z kim (imig, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miala obowi4zuj4ce w 2020 r. umowy
albo komu (imig, nazwisko lub nazwa, adres) udzielala doraZnych zleceh

wylapywania/odlawiania bezdomn y ch zwierzqt?
2. zkim (imig, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miala obowiEzuj4ce w 2020 r. umowy albo
komu (imig, nazwisko lub nazwa, adres) udzielala doraznych zlecefi zapewniania opieki
bezdomnym zwierzgtom?
3. ilu bezdomnym zwierzgtom ( z podzialem na psy i koty) zapewniono opiekg na koszt

gminy w 2020 r.? (nie liczqc zwierz4t, kt6rymi zajgto sig w latach poprzednich)
4. jaki byl w 2020 r. koszt realizacji calego zadania przewidzianego ustaw4 o ochronie
zwieruqt (wylapywanie/odlawianie, opieka, uslugi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
5. ponadto prosimy o udostgpnienie tresci i postaci umowy/um6w (wraz z zalqcznikami) o

zapewnianie opieki bezdomnym zwierzgtom w 2020 r. ,, , informujg:
Ad 1. W 2020 r. Miasto Siemiatycze nie zlecalo dora:Znych zleceri odlowu bezpanskich
zwierz4t podmiotom zewngtrznym. Odlowy wykonywane byly we wlasnym zakresie. Gmina
posiadala 2 umowy zawarte:
- z Paristwem Gralynq Dworakowsk4 i Zygmuntem Dworakowskim prowadz4cymi
dzialalnoSd gospodarcz4 pod nazwqt Schronisko dla Bezdomnych Zwierz4t Dworakowska
GruZyta Jadwiga i Schronisko dla Bezdomnych Zwierzqt Dworakowski Zygmunt - sp6lka
cywilna
- oraz z Panem Pawlem Niecieckim prowadz4cym dzialalnoS6 gospodarczq pod nazw4
Gabinet Weterynaryjny Pawel Nieciecki.
Ad 2. W 2020 roku Miasto Siemiatycze posiadalo umowg z 2 schroniskami. Wynikalo to z
faktu, iz w trakcie roku rozwiqzana zostala umowa z GraZyn4 Dworakowskq i Zygmuntem
Dworakowskim prowadzqcymi dzialalnoSd gospodarczq pod nazwq Schronisko dla
Bezdomnych Zwierz4t s.c. i w celu zachowania ci4gloSci opieki nad bezdomnymi
zwierzgtami zawarta zostala umowa ze schroniskiem ,,Zwierzaki do wzigcia" znajduj4cym
sig w miejscowoSci G6zd l0 gm. Kloczew prowadzonym przez Pana Pawla Niecieckiego. W
roku ubieglym nie zachodzila potrzeba przekazania zwierzqt z terenu Miasta Siemiatycze do
schroniska. W sytuacji powaznego zagroZenia dla ludzi i innych zwierzqt wylapane zwierzgta
byly umieszczane w punkcie czasowego przetrzymywania zwierz4t w Siemiatyczach. Opieka
weterynaryjna w punkcie zapewniona byla przez Gabinet Weterynaryjny ,,Max-Vet" lek.
wet. Wladyslaw Stankiewicz, vl. Glowackiego 156, 17-300 Siemiatycze. Bezpo5redni4
opiekg nad bezdomnymi zwierzgtami w przytulisku sprawowal Pan Jan Kuca na mocy
zawartej umowy, w ramach kt6rej mial obowiqzek zapewnienia opieki i zywienia zwierz4t
przez 7 dni w tygodniu, prowadzenia ewidencji przebywaj4cych i oddawanych do adopcji
zwier zqt, informowania o potrzeb ie udziel enia pomocy weterynaryj nej .

Usluga weterynaryjna polegaj4ca na kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierzqt
przebywajqcych w miejscu chwilowego pruetrzymywania zwierz1t, tzw. ,,przytulisku" oraz
wolnozyj4cych kot6w realizowana byla przez Gabinet Weterynaryjny ,,BAWET" Beata

Plotka, ul. Swigtoj anska 24, 17 -300 Siemiatycze.



Opiekg weterynaryjn4, w przypadku zdarzeh drogowych zudzialemzwierz4t, sprawowal Pan
Wladyslaw Stankiewicz Gabinet Weterynaryjny ,,MAX-VET" lek. wet. Wladyslaw
Stankiewicz, ul. Glowackiego 156, l7-300 Siemiatycze.
Ad 3. W trakcie roku kalendarzowego poddano sterylizacji/kastracji 47 kot6w wolnozyj4cych
z terenu Miasta Siemiatycze, natomiast 6 kot6w, na wniosek opiekuna, zostalo
odrobaczonych. W 2020 r. w punkcie chwilowego przetrzymywania zwteruqt udzielono
pomocy 28 psom. Wszystkie psy, kt6re trafily do przytuliska przed przekazaniem do
adopcji zostaly zaczipowane, wysterylizowane ( jeSli wcze6niej nie byly) oraz zaszczepione.
Ad 4. Caloroczny koszt realizacji programu opieki nad zwierzgtanri bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomno6ci zwierzqt na terenie miasta Siemiatycze w 2020 roku wyni6sl
blisko 71 tys. zlotych
Ad 5. W zalqczeniu przesylam umowy zawarte w ramach Programu opieki nad zwierzgtami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt na terenie Miasta Siemiatycze w 2020
roku.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w rwi4zku zprzetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep\rvu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych):
1) administratorem Paristwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzib4 w
Siemiatyczach ul. Palacowa 2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mie6cie Siemiatycze -Urz4d Miasta Siemiatycze
adres e-mail: iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urzqd Miasta Siemiatycze ul. Palacowa2,lT-300
Siemiatycze;
3) Pafstwa dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu rozpatrzenia wniosku dotycz4cego udostepnienia
informacji publicznej na podstawie art. 6 ust I lit. c og6lnego rozporz4dzenia (przetwarzanie jest
niezbgdne do wypelnienia obowi4zku prawnego ci4Z4cego na administratorze);
4) Odbiorc4 Paristwa danych osobowych bgd4 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepis6w prawa;
5) dane osobowe nie bgd4 przekazy,wane do paristwatrzeciegolorganizacjimigdrynarodowej;
6) Paristwa dane osobowe bgd4 przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa d.
Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 20ll r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych;
7) posiadaj4 Paristwo prawo dostgpu do treSci swoich danych oraz prawo ich sprostowania i
o gran i c zen i a pr zetw ar zani4,
8) maj4 Pafstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych gdy
uznaj1, i2 przetwarzanie danych osobowych Pafstwa narusza przepisy og6lnego rozporz4dzenia o
ochronie danych osobowych;
9) podanie przez Pafistwa danych osobowych jest warunkienn rozpatrzenia wniosku;
l0) Paristwa dane nie bgd4 przetwarzane w spos6b zautomatyzowany.

Podmiot udostgpniaj 4cy informacj g :

Burmistrz Miasta S iemiatycze
Piotr Siniakowicz

Informacje wytworzyl:
Malgorzata Suchota
Inspektor ds. ochrony Srodowiska i przyrody
e-mail : malgorzata. suchota@siemiatycze.eu
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