Dzień dobry!
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 06.01.2014 r. i z dnia 09.02.2014 r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej niniejszym informuję:
Wydatki poniesione z budżetu miasta Łuków w 2013 roku w związku z zapewnieniem
opieki bezpańskim zwierzętom kształtowały się następująco:
 została zakupiona karma dla bezpańskich zwierząt z terenu miasta Łuków na kwotę 11.944,38 zł
 zostały zakupione materiały gospodarcze do utrzymania bezdomnych zwierząt tj. klatka, papier,
rękawice ochronne, itp. na kwotę 256,15 zł
 została zakupiona woda do mycia kojców gdzie czasowo przebywają bezpańskie psy odłowione z
terenu miasta Łuków na kwotę 131,89 zł
 poniesione zostały koszty za usługę weterynaryjną polegającą na leczeniu bezpańskich zwierząt
(psów i kotów wolno żyjących) na kwotę 24.560,36 zł
Ponadto Miasto Łuków w 2013 roku miało podpisaną umowę z Łukowskim Towarzystwem
Przyjaciół Zwierząt-organizacją pożytku publicznego na dofinansowanie zadania pn. „Zorganizowanie
opieki nad bezpańskimi zwierzętami na terenie miasta Łuków” na kwotę 10.000 zł

Jednocześnie w załączeniu przesyłam treść umowy o zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom.
opr. insp. Katarzyna Kulpa
Urząd Miasta Łuków
tel. 25 798 3001 wew.124

----- Original Message ----From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
To: "Katarzyna Kulpa"
Sent: Sunday, February 09, 2014 12:49 AM
Subject: Re: odp na wniosek

Uprzejmie wnoszę o przedstawienie terminu udzielenia odpowiedzi na pyt. nr 4 wniosku
(podstawa prawna: art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji
publicznej).
Ponadto ponawiam wniosek o udostępnienie treści umowy (umów) o zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom.
Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie
informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem,
chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot zobowiązany do udostępnienia, nie
umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Przypominam, iż nasz wniosek określał sposób udostępnienia treści dokumentów jako
przesłanie pocztą - w pierwszej kolejności elektroniczną (np. w formacie .pdf lub .jpg), w
drugiej kolejności tradycyjną (jako kserokopię).
W związku z tym wnioskodawca oczekuje nadesłania treści wnioskowanych umów w sposób
zgodny z wnioskiem.

Jeśli Gmina nie dysponuje urządzeniem technicznym umożliwiającym kopiowanie
dokumentów (kserokopiarka) lub ich formatowanie do postaci elektronicznej (skaner),
wówczas zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy, winna pisemnie powiadomić wnioskodawcę o
przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem.
Z
A. Lechowicz, SOZ

poważaniem

Dnia 2014-01-08 12:52 Katarzyna Kulpa napisał(a):
Dzień dobry!
Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 06.01.2014 r. w sprawie udzielenia informacji
publicznej niniejszym informuję:
Ad. 1
W roku 2013 odławianiem /wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Łuków
zajmowali się pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru
Właścicielskiego Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków przy pomocy
własnego sprzętu i środków transportu. Na terenie Miasta Łuków znajduje sie punkt czasowego
przetrzymywania bezpańskich zwierząt przy ul. Łąkowej w Łukowie tzw. „kojce dla zwierząt”,
w których przetrzymywano chwilowo bezpańskie zwierzęta do czasu przekazania ich do
adopcji lub schroniska.
Ad. 2
Miasto Łuków w roku 2013 miało podpisaną umowę z Fundacją dla Ratowania Zwierząt
Bezdomnych "EMIR" Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą 96-321 Żabia Wola, ul.
Słoneczna 4.
Miasto Łuków współpracowało ściśle z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łukowie przy
ul. Warszawskiej, 21-400 Łuków oraz organizacjami społecznymi, których celem statutowym
są działania ochrony zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób nie
stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt np. „Straż Ochrony Zwierząt” w Lublinie.
Ponadto w celu zapewnienia podstawowej opieki weterynaryjnej współpracowano z Lecznicą
weterynaryjną „NOVET” Andrzej Nowak z siedzibą 21-302 Kąkolewnica, ul. Parkowa 5 i
Leczniczą dla zwierząt „ADVET” Andrzej Duszyński z siedzibą 21-400 Łuków,
ul. Stodolna 13.
Ad. 3
W roku 2013 udzielono opieki 75 bezpańskim psom z czego 65 szt. psów oddano do adopcji,
oraz około 90-100 bezpańskim kotom (w tym koty wolno żyjące - dokarmiano) z czego 15 szt.
kotów oddano do adopcji.
Ad. 4
Koszt realizacji całego zadania poniesiony przez Miasto Łuków w roku 2013 polegający na
odłowieniu zwierząt, opiece nad zwierzęciem, zapewnieniu usługi weterynaryjnej oraz
dokarmianiu zwierząt zostanie podany Państwu w odrębnym piśmie - po wykonaniu
sprawozdania finansowego z działalności budżetu Miasta Łuków za rok 2013.
Ad. 5
Wszelkie dokumenty Uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łuków
w 2013 roku, umowy, świadectwa adopcji zwierząt, itp. dostępne są do wglądu w wersji

papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków pokój nr 16
w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

opr. insp. Katarzyna Kulpa
Urząd Miasta Łuków
tel. 25 798 3001 wew. 124

