
Anna Urbaniak <anna.urbaniak@gizycko.pl> 19.5.2022 13:33

RE: odp. na wouip UM Giżycko
Do warminskie@obrona-zwierzat.pl   Kopiuj Ewa Unrug-Wiszowaty <ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl>  

W ramach uzupełnienia wouip z dnia 6 maja 2022r. oraz 17 maja 2022r. informuję, iż w związku z prowadzonym postępowaniem
prokuratorskim dot. schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bystrym koło Giżycka, trwającym od dnia 10 listopada 2021r. do chwili
obecnej, w ramach prowadzonych czynności Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ zabezpieczyła wszystkie oryginały
dokumentacji związanej z opieką nad zwierzętami za lata 2016‐2021. W związku z powyższym nie posiadamy informacji, które
stanowią przedmiot wniosku.

Anna Urbaniak UM Giżycko

Anna Urbaniak

Główny specjalista| WGKiOŚ

Urząd Miejski w Giżycku

Witryna sieci Web: www.gizycko.pl.

Telefon: 877 324 144 | Mob: 506 944 470

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo

jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli

otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

From: warminskie@obrona‐zwierzat.pl [mailto:warminskie@obrona‐zwierzat.pl]
Sent: Tuesday, May 17, 2022 6:13 PM
To: Anna Urbaniak <anna.urbaniak@gizycko.pl>
Subject: Re: odp. na wouip UM Giżycko

Zgodnie z pkt. 3 wniosku uprzejmie proszę o wskazanie ilości bezdomnych psów odłowionych w 2021 r. z terenu gminy (nie
chodzi o stan liczbowy w schronisku w pewnej dacie).

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

17.05.2022 13:01 Anna Urbaniak <anna.urbaniak@gizycko.pl> napisał(a):

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6 maja 2022r., informuję jak niżej:

1.            Gmina Miejska Giżycko w 2021 roku miała podpisaną umowę na prowadzenie działań w zakresie ochrony
przed bezdomnością zwierząt z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w Bystrym koło
Giżycka Anna Maria Krajewska-Kuncewicz z siedzibą Bystry 26 11-500 Giżycko. W ramach podpisanej umowy
bezdomne zwierzęta z terenu administracyjnego miasta Giżycka były odławiane do 15 listopada 2021r. Od 25 listopada
2021r.  odławianiem psów z terenu miasta Giżycka zajmuje się schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pudwągach koło
Kętrzyna zgodnie z umową 2/11/2021 z dnia 25.11.2022r. prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o.
2.            Gmina Miejska Giżycko miała podpisaną umowę na prowadzenie działań w zakresie ochrony przed
bezdomnością zwierząt z Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w Bystrym koło
Giżycka Anna Maria Krajewska-Kuncewicz z siedzibą Bystry 26 11-500 Giżycko. W ramach podpisanej umowy
bezdomne zwierzęta z terenu administracyjnego miasta Giżycka były odławiane do 15 listopada 2021r. Od d 25
listopada 2021r.  odławianiem psów z terenu miasta Giżycka zajmuje się schronisko dla bezdomnych zwierząt w
Pudwągach koło Kętrzyna zgodnie z umową 2/11/2021 z dnia 25.11.2022r. prowadzonym przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o.
W ramach zawartych umów bezdomnym zwierzętom zapewniana była i jest obecnie wszelka opieka.
3.            Na dzień 15 listopada 2021 roku w schronisku znajdowało się 78 psów, które zostały objęte opieką na koszt
Gminy Miejskiej Giżycko. W 2021 roku wysterylizowano ok. 150 kotek wolno żyjących. Koszt sterylizacji poniosła
Gmina Miejska Giżycko.
4.            Koszt całego zadania związanego z opieką nad zwierzętami bezdomnymi (usługi weterynaryjne, bieżące
utrzymanie schroniska, dokarmianie kotów wolno żyjących, itd.) w 2021 roku wynosił ok. 295.000 zł.
5.            Treść umów

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3080/wiadomosci/529843/files
/20200722_umowa_na_prowadzenie_dzialan_w_zakresie_ochrony_przed_bezdomnoscia_zwierzat.pdf
https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3080/wiadomosci/580089/files
/2021_09_09_umowa_na_prowadzenie_schroniska_dla_bezdomnych_psow__kwota_brutto_363_09600_zl.pdf
https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3080/wiadomosci/580089/files
/2021_11_25_umowa_swiadczenia_uslug_weterynaryjnych__cena_jednostkowa_brutto_58132_zl.pdf
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