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Sz.P. Agnieszka Lechowicz 

prezes Zarządu Stowarzyszenia Obrona Zwierząt  

e-mail : pomorskie@obrona-zwierzat.pl  
 

 

 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany do tut. urzędu pocztą 

elektroniczną dnia 14 lutego 2022 r., na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2176 z późn. zm.), przekazuję odpowiedzi na 

poniższe pytania: 

 

1. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r. umowy albo komu (imię, 

nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?  

Odp. Fundacja „ ANIMALSI” z siedzibą w Gdańsku ul. Wolności 48/1.  
2. Z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r. umowy albo komu (imię, 

nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom?  

Odp. Gmina Miasta Puck podpisała umowę z fundacją „ ANIMALSI”  z siedzibą w Gdańsku  ul. Wolności  

48/1. Fundacja współpracuje ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt OTOZ „ANIMALS” z siedzibą w 

Bojanie ul Rzemieślnicza 2 oraz przychodnią weterynaryjną z siedzibą w Pucku ul. Antoniego Miotka 1 .  

3. Ilu bezdomnym zwierzętom ( z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2021 r.? (nie 

licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)   
Odp. W roku 2021  przekazano do schroniska 17 psów  i 2 koty do adopcji,  wszystkie zostały zbadane i 

wysterylizowane .  

4. Jaki był w 2021 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt 

(wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? 

Odp.  Realizacja zadania w roku 2021 wyniosła łącznie 77.500 zł  i została zrealizowana z dniem 31.12.2021r. 

w 97,31%.  

5. Ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki 

bezdomnym zwierzętom w 2021 r.  

Odp. Skan w załączeniu 

 

 

                 Z poważaniem 

        z up. Burmistrza Miasta Puck 

  Agnieszka Siebert –Sekretarz Miasta 

(podpisano elektronicznie) 
 

Za treść informacji odpowiada: 

Małgorzata Bresler-Lewandowska – inspektor ds. działalności gospodarczej 

 

Otrzymują: 

1. adresat – e-mail 

2. a/a 
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