
MIASTO SIEMIATYCZE
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Siemiatycze, 2Llutego 2022 r.

Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierzqt

ul. 11 Listopada 29
28-300 JQdrzej6w

odpowiadaiqc na Paistwa wniosek z dnia L4.o2.zoz2 t. o udzielenie informacji
publicznej w zakresie:

,,7. z kim (imiq, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miala obowiqzuiqce w 2021 r. umowy albo
komu (imiq, nazwisko lub nazwa, adres) udzielala dorainych zlecefi wylapywa nia/odlawian ia
bezdomnych zwierzqt?
2. z kim (imiq, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miata obowiqzuiqce w 2021 r. umowy albo
komu (imiq, nazwisko lub nazwa, adres) udzielata dorainych zlece6 zapewniania opieki
bezdomnym zwierzqtom?
3. ilu bezdomnym zwierzQtom (z podzialem na psy i koty) zapewniono opiekq na koszt gminy
w 2027 r.? (nie liczqc zwierzqt, kt6rymi zajqto siq w latach poprzednich)
4. jaki byt w 202! r. koszt realizacji calego zadania przewidzianego ustawQ o ochronie
zwierzqt (wytapywan ie/odlawianie, opieka, uslugi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?
5. ponadto prosimy o udostQpnienie treici i postaci umowy/um6w (wraz z zafqcznikami) o
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzqtom w 20ZL r,", informujq:
Ad 1. W 2021 r. Miasto Siemiatycze nie zlecalo dorainych zleceri odlowu bezpariskich
zwierzEt podmiotom zewnQtrznym. odlowy wykonywane byly we wtasnym zakresie. Gmina
posiadaia w tym zakresie umowQ z Panem pawtem Niecieckim prowadzqcym dzialalnoii
gospodarczq pod nazwq Gabinet Weterynaryjny pawet Nieciecki.
Ad 2. w 2021 roku Miasto siemiatycze na mocy obowiqzuiqcej umowy ze schroniskiem
,,Zwierzaki do wziqcia" znajduiqcym siq w miejscowodci G6zd 10 gm. Kloczew prowadzonym
przez Pana Pawla Niecieckiego przekazata 3 psy do schroniska.
W sytuacji powainego zagro2enia dla ludzi i innych zwierzqt wylapane zwierzqta byly
umieszczane w punkcie czasowego przetrzymywania zwierzat w Siemiatyczach. opieka
weterynaryjna w punkcie zapewniona byla przez Gabinet Weterynaryjny,,Max-Vet,, lek.
wet. Wladyslaw Stankiewicz, ul. Gtowackiego 156, 17-3OO Siemiatycze. Bezpoiredniq opiekq
nad bezdomnymi zwierzQtami w przytulisku sprawowal pan Jan Kuca na mocy zawartej
umowy, w ramach kt6rej mial obowiqzek zapewnienia opieki i iywienia zwierzet przez 7 dni
w tygodniu, prowadzenia ewidencji przebywaiqcych ioddawanych do adopcji zwierzEt,
informowania o potrzebie udzielenia pomocy weterynaryjnej.
Ustuga weterynaryjna polegaiqca na kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierzEt
przebywaiqcych w miejscu chwilowego przetrzymywania zwierzEt, tzw. ,,przytulisku,, oraz
wolno2yiqcych kot6w realizowana byla przez Gabinet Weterynaryjny ,,BAWET,, Beata plotka,
ul. Swiqtojariska 24, 17-3oO Siemiatycze.
opiekQ weterynaryjnq, w przypadku zdarze6 drogowych z udzialem zwierzqt, sprawowal pan

wladystaw stankiewicz Gabinet weterynaryjny ,,MAX-VET" lek. wet. wladyslaw stankiewicz,
ul. Glowackiego 156, 17-300 Siemiatycze.
Ad 3. w trakcie roku kalendarzowego poddano sterylizacji/kastracji 62 kotki i 23 koty
wolno,yjqce z terenu Miasta Siemiatycze. W 2O2l r. w udzielono pomocy 35 psom. psy,

kt6re trafily do przytuliska przed przekazaniem do adopcji byly zaczipowane, wysterylizowane
oraz zaszczepione.



w 2o2L r. kontynuowano akcjq dokarmiania wolno2yjqcych kot6w. Zakupiona przez

gminq sucha karma za kwotq 917,90 zl zostata przekazana spolecznym opiekunom kot6w

wolno2yjqcych. w 2021 r Miasto siemiatycze wsp6lpracowalo z 6 spotecznymi opiekunami

kot6w wolnoiyjqcych, a na stale w zakresie calorocznego dokarmiania z 3 z nich.

Ad 4. Caloroczny koszt realizacji programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomnoici zwierzEt na terenie miasta siemiatycze w 2027 roku wyni6st

ponad 79 tys. zlotych

Ad 5. W zalqczeniu przesylam umowy zawarte.w ramach Programu opieki nad zwierzetami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnojci zwierzEt na terenie Miasta Siemiatycze w 2O2l

roku.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1iust.2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z

przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95146/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych):

1) administratorem Paistwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibq

w Siemiatyczach ul. Palacowa 2;

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieicie Siemiatycze - Urzqd Miasta

Siemiatycze adres e-mail: iod @siemiatycze.eu, tel.85 6565813, Urzed Miasta Siemiatycze ul

Palacowa 2, 17-300 Siemiatycze;

3) Paistwa dane osobowe przetwarzane bqdq w celu rozpatrzenia wniosku dotyczqcego

udostepnienia informacji publicznej na podstawie art.6 ust 1lit. c og6lnego rozporzqdzenia

(przetwarzanie jest niezbQdne do wypelnienia obowiqzku prawne8o cia2qcego na

adm inistratorze);
4) Odbiorcq Pahstwa danych osobowych bqda podmioty uprawnione do uzyskania danych

osobowych na podstawie przepis6w prawa;

5) dane osobowe nie bedS przekazywane do pahstwa trzeciego/organizacji

m iqdzynarodowej;
6) Par{stwa dane osobowe bqdq przechowywane przez okres przewidziany w przepisach

prawa tj. Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych

wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji izakresu dzialania archiw6w zaktadowych;

7) posiadaja Pafistwo prawo dostqpu do treici swoich danych oraz prawo ich sprostowania i

ograniczenia przetwarzania;

8) majq Paristwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych

gdy uznajq, i2 przetwarzanie danych osobowych Pafistwa narusza przepisy og6lnego

rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych;

9) podanie przez Pafistwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku;

10) Pafistwa dane nie beda przetwarzane w spos6b zautom atyzowa ny.

Podmiot udostqpniajqcy informacjq:
Burmistrz Miasta Siemiatycze

Piotr Siniakowicz

lnformacje wytworzyt:
Matgorzata Suchota
lnspektor ds. ochrony 6rodowiska i przyrody
e-mail: malsorzata.suchota(asiemiatvcze.eu, 1e1.856565826
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